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5l.KURNA mõis (Cournal, ka Kurnal). Rüütlimõis. 

Nabala ~n, Sommerlingi nim. sovhoos (Jüri kihelkond). 

Peahoone on suur ja liigendatud, osalt ühe-, osalt kahekordne 

puithoone, mille kõik osad ja tiibehitused on asetatud kõrgele 

soklikorrusele. Põhiosa moodustavad kaks kahekordset pikka 

tiibehitust, mille vahele ehitatud risti pikk ühekordne kor

pus. Seega eenduvad tiibhooned nii esi- kui tagafassaadis. 

Neid hooneid katavad väga lamedad plekk-kattega kelpkatused. 

Katuse räästakarniisid ulatuvad t~gevalt üle, on profileeri

tud jõulise profileeringuga. Räästakarniisist allpool kulgeb 

lai profileeringuta vöö, mida toetavad soklikorruse profilee

ritud karniisilt läbi kahe korruse tõusvad kitsad nurgapilast 

rid. Soklikorruse nurkadel pilastreid asendavad nurgaliseenid. 

Kitsad vahekarniisid kulgevad ka mõlemi korruse aknalaudada 

joonel. Seinad on vooderdatud laiade, vanadeta horisontaalset 

laudadega, soklikorrusel aga lauad omavad profileeritud pilu, 

mis annab soklikorruse pinnale rusteeritud ilme. Aknad paikne 

vad korrapäraselt ühtlaste vahedega ja on kõikidel (ka sekli

korrustel kohakuti: tiibehituse otsa (seega kogu hoone esi- j 

tagafassaadidel)-fassaadidel 3 akent, külgfassaadil 5 akent. 

Aknad on suured, 6-ruudulised, kitsaste piirdelaudadega. Hoon 

pargifassaadis on soklikorrusel ainult 1 aken tiibhoone kesk

teljel. See nelinurkne aken on paigutatud suurde segmentpeti

kusse. Teised soklikorruse aknad on ruudud, 4-ruuduga. Otse 

maapinnal, sokliakende 3luse joonel kulgeb lai veelaud ja sel 

le all madal maakivist vundament. Analoogiliselt on kujunda

tud tiibhooneid ühendava ühekordse ehituskorpuse seinapinnad. 

Tema pargifassaadis on aga põhikorrus soklikorruse kohal tuge 

valt taandatud ning moodustab üleulatuva katuseräästa all lai 

lehtise rõdu tiibhoonest tiibhooneni. Katuse laia karniisi 
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toetavad nelinurkaed saledad puitpostid, millel kapiteel pro

fileeringuga. Samalaadaed on posti baas ja selle all aflUV · 

pjedestaal ning selle baas. Nii postide kui ka pjedestaalide 

pinnad on liigendatud nelinurkaeta süvenditega. Taolisi tulpa

sid on 6, aae nendevahelist rinnatist algsel kujul ei ole säi

lunud. Keskmiste tulpade vahelt paskub kitsas ja kõrge metall

kandjatel trepimarss parki. Aknad rõdu taga on luukidega, ke~ 

teljel on lai kahepoolega rõduuks. Hoone esiküljel on vasak

poolse tiibhoone ees lai lahtine puitpalkon, mille all kõr~e 

kivist sokkel. Palkoni katus on lame viilkatus PrOfileerin~

ga eenduva räästakarniisiga. Katust toetavad neli puittulpa 

palkoni esiservas ja kaks poölsammast seinapinnal. Tulbad on 

neljatahulised, nad toetuvad tellistest pjedestaalidele, mis 

ülalt kaetud astmelise Plaadiga. Pjedestaalide vaheline algne 

rinnatise võre on säilunud vaid osaliselt, see on aiuurne tel

lissein. Puitsammaste ülaosa on kujundatud rikkaliku eklekti

lise ehispitsiga puidust, mis öhendab karniisi all sambaid ja 

laekub ka sammaste külgedel. Ornamandis esineb nii geomeetri

line kui ka taimemotiiviga kujund. Palkoni soklilt laekub kake 

kivitreppi. Sokli välispinnad on kaetud pritskrohviga, milles

se sisse silutud krohvipindadega ruudukujulised liigendatud 

pinnad. 

Parempoolsele tiibhoonele liitub esifassaadis väikese 

kitsa vahehoone abil pikk ühekordne ehituskorpus, mis moodus

tab esiväljaku ühe külje. Ka see ehituskorpus, mis kõigis vor

mides kordab kahe tiibhoone vahelist põhikorpus~, on lõpeta

tud temale keskteljele risti asetatud kahekordse tiibehituseg~ 

mis mõõtmetalt ja kujundusalt kordab põhihoone tiibehitusi. 

Erinevused on vaid selles, et viimatimainitud tiibhoone aken

desüsteem ei ole nii reeglipärane, aia suunas omab ta vaid 2 

akent, küljel vaid l akna kõikide korruste peale. Eeshoovi 
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pööratud tiibhoone fassaadil on samuti lahtine veranda, mis 

küll pole nii tarviklikuna säilinud, kuid kordab kõigis detai

lides ja mõõtmeis eelkirjeldatud. Vaid ta aokkel ei ole täis

müür, vaid toetatud kivitulpadele, mille vahed täidetud lauda 

dega. Tiibhoone küljel on aoklikorruse uks, mis kaetud kahele 

kivist pjedestaalile ja neilt tõusvatele puittulpadele toetuv 

viilkatusega. Sellel laiad üleulatuvad räästad ja lahtised, 

kujundatud sarikad. Tiibhoonega liidetud pikk korpus erineb 

põhihoone vahekorpusest vaid sellepoolest, et tema soklikor

rus on kivist ja krohvitud. Tema lame katus on põhihoone poo

lel viilkatus, sest põhihoonega ühendav väike kaetud koridor 

on madalama lameda katusega. See ühendav koridor omab mõlemis 

tassaadia kolm kõrge kaarega üksteise kõrvale pea kolmikaknak 

liidetud suurt akent. Akende vahedes ulatuvad kuni soklikar

niisini kitsad puitpilaatrid, mis on lõpetatud akende segment 

kaarte joonel. Ka vah~koridoril on katusel eenduv ja profilee 

ringuga karniis. Koridori all olevas soklikorruses on kõrge 

kaarega läbikäik eesväljakust aeda. 

Seega on hoone keeruka konfigurat

siooniga ehitus, millest varem on 

tõenäoliselt valminud kahe tiib-

ehitusega põhikorpus, tõenäoliselt 

veel XIX saj. lõpus või saj andi 

vahetusel, juurdeehitus võib olla 

hilisem, ka käesoleva saj. alguses 

stiil on historitsistlik, käsitlu-

salt pseudoklassitsistlike elemen

tidega. Hoones on kauplus, adminis 

ratiivruumid ja korterid, on ra

huldavas seisundis. 
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Kõrvalhooneid on palju, nad moodustavad suuri funktsionaalsei 

rühmi, mis paigutatud reeglipäraselt. Peahoonega ansamblili

aeit seotud nõrgalt. Tähtsamad on: 

Laudad moodustavad nelinurkse sisehooviga neljalt küljelt hoo 

nestatud ehitisteploki, milles vahekäigQd. Hooned on suured 

ehitused, maakivist paekivi osalise kasutamisega laotud müüri 

dega, mis kaetud õhukese krohvikihiga. Osal hooneist viilad 

püstlaudadest, osal müür jätkub ka viilus. Katused on laastu

või eterniitkattega viilkatused. Ehitised võivad pärineda 

valdavalt XIX saj. II poole keskelt või lõpust. 

Ait on pikk ehitus, mille ehitusmaterjal sarnaneb eelkirjel

datuile. Hoonet katab laastukattega viilkatus, millel üleula

tuva räästa all laudkarniis, otsviilad on horisontaallauda

dest. Suurte nelinurkaeta uste kohal on väikesed rõhtsad neli 

nurkaed avad. Seinapinnas on uste vahel ka segmentaknaid. Uk

sed on vooderdatud kalasabamustris laudistusega. Hoone võib 

pärineda XIX saj. III veerandist. 

Viinavabrik (?) on kahekordne ki vihaone tugeva krohvikihiga -
seintel. Hoone alakorrus madal üksikute väikeste akendega 

(6-ruudulised) ning suure uksega, mille kohal profileeritud 

karniisiga kolmnurkfrontoon selle all on horisontaalne kitsas 

hammaskarniis. Esifassaadi seinapinnas on veel kaks samalaad

se lahendusega väiksemat kolmnurkfrontooni, kuid avad nende 

all on kinni müüri tud, nende vahele ja neist mõnevõrra kõrge

male on raiutud hilisemad teravkaarelised aknad, 3 tk esifas

saadis, 2 otsafassaadis ning kolmas nende kohal lakaaknana. 

Akendel on ka vastav eklektilise käsitluslaadiga raamistik. 

Hoone nurkadel on jälgitav lai nurgaliseen valgendatud pinnan 

Katus on hoonel viilkatus, katteks eterniit. Ta omab üleulatu 

va räästa all säilmeid varasemast astmeliaest räästakarnii-
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sist, mis viilus krepitud. Hoone ühele tiivale püstitatud 

puidust juurdeehitus korterina. Seega võib hoonet lugeda veel 

XIX saj. alguse ehituseks, mis rekonstrueeritud eklektilises 

laadis ilmselt XIX saj. II poole keskel. 

Aednikumaja moodustas mitmest väikesest hoonest ehitusterühma 

mis varemeis. Säilunud väike aidake (?), millel külgseinad 

puidust, üks otsasein aga paekivist, krohvitud. Selles seinas 

teravkaareline uks. Viilud on püstlaudadest, hoone kae~d 

laastukattega viilkatusega. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõ

puveerandist. 

Rehi-kuivati on väga suur ja massiivne maakiviehiU1s, ~s ki

vide vahel kasutatud ka paekivi, samuti akende kujundamisel. 

Siin siiski kasutatud kohati ka tellist. Avad on kaetud lame

da kaarsillusega. Hoonet katab kõrge viilkatus, katteks kaas

ajal eterniit. Hoonega liitub ühel tiival risti madal välja

ehitus, mis samuti kaetud viilkatusega. Kuivatil kõrge nelja

tahuline paekivikorsten astmelise karniisiga piibul. Omab 

tuulelipu, mis dateeritud~, mis tähistab tõenäoliselt ehi 

tuse lõpetamisaastat. 

Valitsejamaja (?) on maakivist õhukese krohvikattega ehitus, 

millel nuread ja aknaääred laotud tahutud paekivist. Hoonet 

katab lame poolkelpkatus, katteks kaasajal eterniit. Räästa

karniis on eenduv, Profileeritud ning poelviilu all krepitud. 

Aknad on reeglipäraste vahedega, aknad seejuures 6-ruudulised 

Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Sepikoda(?) on maa- ja paekivist müüridega krohvitud seinte

ga ehitus, mis kaetud lameda poolkelpkatusega. Katusel astme

line räästakarniis külgfassaadidel, peolviilus puuduvad. Hoo

ne keskteljal kolmnurkviil, mis l~epib räästakarniisi. Viilus 
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suur segmentaken. Esifassaadi aknad on kõrge kaarega aknad, 

mis algselt raamitud lamedate krohviääristega. Akendel 8-ruu

duline raam. Otsafassaadis on harilikud nelinurkaed aknad. 

Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

~ (?) on väiksem ehitus, mis kõiges kordab eelmist, välja

arvatud aknad, mis on väikesed ja kitsad 6-ruadu.lised. Algne 

kelpkatas asendatud viilkatasega, kolmnurkviii keskteljal lam

mutatud. Ilmselt samuti XIX saj. keskpaiga ehitus. 

~ on keskmise saurasega, 4,5 ba. Asllb peahoone taga lame

das orus. Pargi moodustab tiikidesüsteem, mis algselt olid re

gulaarse nelinurkse kujuga. Suuremaid tiike on kaks, eralda

tad kitsa vahetam.miga, väiksem tiik on nende otsal. I~selt 

oli tiike rohkem. Nende vahetammidel puiestee-i~elisi teid. 

Muidu on pargi paista vabakujuline, võrdlemisi tiheda istutus

viisiga, eriliselt grappeerimata. Valitseb saar, tamm, jalakas 

vaher, kuask. Peahoone läheduses ka nulgi. Peahoone ees kahelt 

küljelt hooneatatud esiväljak - eesboov, kas ringtee .moodustab 

suure ringikajulise haljasala. Seda liigendavad vähesed deko

ratiivpõõsad. Väljaku äärtel, eriti kõrvalhoonete saunal, ka 

puid, sealhalgas nulgi. Majandushoonete ees· samati väljak, 

hoonete vahel ka paudegruppe. Peahoone tiiva taga avar aed 

viljapuudele. 

Pargi seisund on halb, ta on risustatud, tiigid kuivanad, 

aed · kasutusel osaliselt juurviljaaiana. Möisasüdamikll lähedu

ses kulges I Maailmasõja-aegne kindlustaste liin, mille raud

betoonkindlustusi on põllul säilinud. 

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 1968. ja 1973.a. 
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Kurna mõis. 

Peahoone esikülg. 

Kurna mõis. 

Peahoone pargikülg. 



52. KURKSE mõis (Kurks). Poolmõis. 

Ristik/n, Kungla sovhoos (Risti kihelkond). 

Ei ole külastatud. 
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53. KURTNA mõis (Kurtna). Riiütlimõis. 

Saku k/n, Kurtna Linnukasvatuse Katsejaam (Hageri kihel
kond). 

Peahoone on hävinud, tema kohale paatitatud kaasaegne keskuse

ja laboratooriumihoone. 

~rValhooned On hävinud VÕi täies ulatuses amber ehitatud. 

~ on väike, vabakujuline, kuid väga heas kuj unduaes. Pea

hoone (uus) asub avatud väljakute keskel kõrgendikul ning on 

kahelt küljelt piiratud veega, mis tagaküljel moodustab suure 

paisjärve järsu kaldaga peahoone poolel. Väheaed puud on 

järaakute äärel vabades kontraataetes gruppides: kask-kuusk, 

vaher, saar. Esiväljakul on aäilunud riismed mingist reegli

pärasemast vanast puudereast. Park väga heas seisundis. 

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 197l.a. 



Al 

Kurtna mõis. 

Uus hoone peahoone kohal. 



54. KUUSALU Pastoraat (KusaJ.). Kirikwnõis. 

Ku.u.salu k/n, Kirikla (Kuusalu kihelkond). 

Kirikumõis on lUlitatud 1975.a. koostatud arhitektuuri

mälestiste nimistusae ning ei kuulu käesolevas Ulevaates 

käsitlemisele. 



55. XÕLTSO mõis (Wellenhof). Poolmõis. 

Klooga ~n, Klooga pioneerilaager (Keila kihelkond). 

Peahoone on ühekordne puithoone osaliselt Yäljaehitatud laka 

korrusega. Ehitus on liigendatud korpusega ning rikkaliku 

eklektilises laadis kujundusega. Hoonet katab viilkatQste 

sUsteem, mis moodustab põhikorpusest ning temale otsale 

ehitatud risaliithoonest, arvukatest katuseakende, pealeehi

tuste ja_verandade viilkatustest. Esifassaadis keskteljelt 

küljele paigutatud peaukse kohal kõr~b neljatahulise kiiv

riga torn. Selles tassaadie eendub väike risaliitehitus fas

saadi paremal äärel, mille 'Yiilkatus lõikab põhihoone rääs

takarniisi. ~assaadi keskosas kõr~b kõrge kolmnurkviil suu

re katuseakna kohal pealeehitusena - viilu hari ü.htub hoone 

katuseharj aga. Pealeehituse külgedel avane'Yad kaks väikest 

katuseakent väike ste viilka tu ste all. Fassaadi vasakul tii

v al tõuseb taas kõrge kolmnu.rkviil ( räästa karniis tema all 

on krepitud), mille katusehari on põhikorpuse harjast kõrgem 

ning temaga risti. See hooneosa moodustab otsafassaadis ~õrd 

lemisi pika seinapinnaga korpuse, mis tagafassaadis eendub 

jõulise ktilgrisaliidina. Kirjeldatud kõrge kolmnurkviilu kõr 

val tõuseb esifassaadis kolmekorruseline torn, mis aheneb 

korruste kaupa, lõppedes neljatahulise terava tornikiiYriga. 

KiiYri all ja Iilning II korruse vahel on protileeringuga 

laiemad 'Yahekarniisid. Seinapind esifassaadi vasakul tiival 

kolmnu.rkviilu ja torni all eenduvad samuti kergelt, eenduYa 

seinapinna nu.rgad on kujundatud kvaadreid meenutavata katte

laudadega. Selle fassaadi eenduvatee ehitusosade 'Vahele jääv 

seina ette on rajatud kitsas kõrge sokliga terrass, mille 

puitrinnatist hoiavad eenduva pjedestaaliga neljatahulised 

kivipostid. Põhikorpuse esifassaadi räästakarniis on eenduva 
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lihtsa lawlkarn11a1sa. Y11lwle rU.a'tad on 1Rp'Yal1 eendu'Yal 

n1ng kujundatud 'Väga laiade aluuraete to1"111lallda4eca, aia ta.-
- . 

ja.tavad. paeu,.ogoot1 aot11"Y1atikusa eb1ap1ta1. T11lucle öpa4 

on krocm1tad tre1tucl 'YlSi talmtd ta.juduaega "YI.ikeate dekora

tiivaete 'tul.bakeawga. Täilteate katuseakende "Y11lwle tora1-

lau.ad on k1taaaad, kuia aUD.t1 vazouatatucl pu.i'p1ta1ca. l'aae 

41 akna\ on ltlSige er1De'Y•a eu.a.ruaega aelilla.rkaea atnad, aa
juures terraeai kohal oa 7 suarJ &kent liicle'lalcl katlteaa1illlta 

lintankaks tiheda, er1nevaa suuruses ra.u.ta4ega raaaiaUku.aa. 

Uks oaab suure, ebakorrapärase r.-iaiika.sa 'Yalpiltu llins us 

1ae on kahepoolne su.u.rte p1Dia4esa, aia j aotata.cl "Yertikaalee

te ja rtsh.tsate "Yili:Sclesa 24 'Yirdaeka tahvliks. h "Yaaakpool.De 
. . 

kfilgl"1aal1it oaab a.Jqwisel ltorra.ael 'Yäiltese, palja.talml1ae 

'Yäljaeh1tuse, kuhu a"Yane-.&4 saali alraacl. Hoone esine pincl aoo 

duatab kitsa terraasi, liis on eraldatwl aedala lti'Yiaeinaga 

e6i'Yälj alall t. 

Hooae tagafassaadia ea.da:Yad. kaks k:U.lgr1sal1i 'Uloonet, 

Uks neist on põhikorpusega risti asuv kõrsem tiibhoone, teine 

sama kõrge klaasi twl veranda, a1llel ka kinnise "ferandana 

välja ehitatud teine korrus, siin erandliknl:t poolkelpkatuse 

all. Teraoda omab ltlSrgeid, keerulise ruuda.stikusa alalaid 

(rist- ja diagonaalraaaistua), llille all aõleail korrusel 

liigenda"twl p1ndadega lai "föö. Selle tahvlitel on kujundilta 

suur neliltsiir. Korrus te "fahel on profileeri twl "fab.ekarn11s. 

Yeranda ees on "fäike trepipodeat, .ai.llel t laaltub lt1 ta• ki'Yi

trepp ranna suunas. Paasaadi teisel äärel t11bhoonel on kop 

eendu"fa seinapinna la:l.uael t alumisel korrusel "fi1etahal.1De 

"fäljaeh1tua, mille kõik nurgad on kujundatud k'Yaadrilaadsete 

kattelaudadega. !iibhoone kolmnurkne tarse otaa"fiil ning ve

randa poolkelp omavad eenduva:Lcl räästaid, aia on ääriatatud 
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laia ehispitsiks kujundatud tormilauaga, na~ esifassaadi 

viiludki • .Analoogiliselt on kitsa tormilauaga ja ehispit

siga ääristatud põhikorpuse katusas risaliithoonete vahel 

üksiku väikese katuseakna viilkatuse äär. Aknad selles 

fassaadi s on suured ja kõrged, ääristatud profileeri tud 

piirdelaudadega, on kahepoolega põhikorpusel, ühe- ja kolme

poolega tiibhoone väljaehitusel. Akende ülaosa raamistikus 

esineb eklektilist laadi või pseudogooti neliksiiruga raa

mistik. Katuse- ja viiluaknad on väikesed, 6-ru.udu.lised. 

Tiibhoone otsafassaadi avatud seinapinnas asuvad aknad on 

samalaadaed tagafassaadi alumise korruse akendele. Nad on 

asetatud ühtlaste vahedega, 1 on seejuures petikaken. Selles 

fassaadis lisandub põhikorruse akendale veel kolmnurkfron

toon, millel äärisaks lai ehispi ts. Kaks katuseaken t on ku

jundatud analoogiliselt teistele katuseakendele. Räästas sel 

lea fassaadis on laialt üleulatuv. Algne katusekate on asen

datud kaasajal eterniidiga, tornil on säilu.nud plekk-kate. 

Katusest tõusvad kõrged korstnad omavad otstea laiu astmelia 

karniise, kus esineb ka ham.maskarniis. 

Hoone on püstitatud tõenäoliselt XX saj. al~ses histo

ritsistlikus stiilis, kus esindatud vana vene külaarhitek

tuurilt laenatud, samuti psueogooti ja klassitsistlikud mo

tiivid. Hoonet kasutatakse pioneerlaagri administratiivkor

pusena ja puhkeruumidena, ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooned puuduvad. 

~ark moodustab mereäärsest luitemännikust metsapargi, mis 

hoone ees ja taga avardub suuremateks väljakuteks, kus kasu

tatud rikkalikult sireleid, eriti vahetult hoone külg- ja 

tagafassaadi seinte ääres. Juurde on istutatud üksikuid lehi 
seid. Pargi seisund peale tormikahjustusi rahuldav. 

külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 1967. ja 197o. 



Kõltsu mõis . 

Peahoone esikülg. 

Kõ 1 t su mõ i s. 

Peahoone tagakül g. 
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56. xQmrn ats is ( Kõnd a) • Rüti tli.rnõis. 

Loksa Jr/n, Loksa kolhoos (Kuusalu ld.hel.ltond). 

Peahoone on tibekordne liigendatud kivihoone, millel kogu 

ulatuses välja ehi ta tud mansardkorrus. Tänapäevase väli.Jmse 

on hoone omandanud kodanlikul perioodil, mil ta ehitati kaas

aegseks koolimajaks. Millisel määral seejuures kasutati alg

set peahoonet, on tänapäeval raske määrata, samuti teha jä

reldusi algse hoone ehitusaJast ja ilm.est. 

Kõrvalhooneid on lllõisal arvukalt. li ad ei ole peahoone seotud 

ansambliliselt, vaid on orienteeritud mõisastidamikku auundu

vate 3 maantee äärtele. ~ähtsamad on: 

Tall - pikk krohvitud paekivihoone, lllille esifassaad kesk

osas laialt taandatud ulualuseks. Hoone kelpkatust, Jli.llel 

katteks osalt algne õlgkate, osalt uus eterniitkate, toeta

vad ulualuse kohal nelj atahulised kivisambad ( 5 tk.), millel 

puudub baas, kuid on astmelisel t laiendatud ja karniisiga 

neljatahulise kapiteeliga. Hoone ~äheeed väikesed aknad asu

vad madalas, suuremad on 6-ruudulised, aknad on nelinurksed, 

kuid miitiris kaetud konstruktiivse kaarsillusega. Ehitus ~õib 

pärineda !ix saJ. I poole lõpust. !alli taha jääb nelinurkne 
X 

sisehoov, mille ääred olid samuti hooneatatud paekivihoone-

te ga ( ntitid hävinud ) • 

!!! on õhukese krohvikattega paekiviehitus, kaetud 8-kivi

kattega viil.ltatusega. Sellel lai astmeline räästa- ja ~iilu

karniis. Mõned avad on ääristatud lameda krohviäärisega. Hoo

nel ka ruume lakas, kuhu avanevad kaks kitsast kuid kõrget 

aken t o tsviilus. 

Meierei on suur krohvitud kivihoone, mis kodanliku! perioodil 
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ulatuslikult rekonstrueeritud. Säilunud on vana kõrge nelja

tabulina kivikorsten, varustatud vahe- ja otsakarniisidega. 

Meierai juurde jääb üks laudahoone (härjatall?), millel ot

sas elamu. Viimane on krohvitud kivihoone, kodanlikul perioo 

dil samuti ulatuslikult rekonstrueeritud, esimene maakivi

hoone, kus kasutatud ka paekivi. Selle seinad on krohvitud 

nii, et maakivide pinnad on osalt katteta. Hoonet tervikuna 

katab viilkatus, landaosal S-kivikate, elamul uus eterniit

kate. Algne ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust, kust ilm

selt pärineb ka algne meierei. 

Laudad moodustavad veel ahe hoonetegrupi, milles mitmeid 

eriotstarbega ja -suurusega kivihooneid, osalt krohvitud 

paekivisein te ga, osalt krohvim.ata pae- ja maakivi.alüü.ridega, 

kus maakivid laotud riiadena paekivivõBde vahel. Säilunud 

ehitusi katavad viilkatused, katteks laast või eterniit. 

Hooned liituvad talliplokiga ning nad võivad pärineda XIX 

saj. keskelt kuni sajandi lõpuni, mil ka periooditi on re

konstrueeritud vanemaid hooneid (viilkatused jms.). 

Rehed asuvad mõisasüdamiku läheduses põldudel, olid suured 

paekiviehitused, milliseid hiljem täiendatud kütteruumidega 

ja laiendatud. tthel rehel on suurtest lõhutud maakiviplokki

dest krohvimata saintega juurdeehitus, kaetud kelpkatusega, 

kaasajal katteks eterniit. Enamus rahehooneist varemeis. 

Mainitud maakivihoone võib pärineda XX saj. algusest. 

Vesiveski moodustab mitmest hoonest koosneva paekivihoonete 

rühma, mille müürid õhukese krohvikattega. Hooned on varise

mas. Tähtsamad on: veski, mis on vanem paekivihoone, mõned 

seinapinnad liigendatud petikakendega, esineb ka väga väike

seid, madalala asetatud 4-ruuduga aknaid. Suurematäl akendel 

ja petikutel lamedad kaaravad. Hoonega liitub teine massiiv-
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sete .mW1ride1a n1ng ~ä1lteste altendega ki~1hocme, a1llele aaa 

ltodan11ltul perioodil ehi ta tui uus poelltelpltaius nin& IIZSae a-

11ne pealeelü"tua. Teekil kata.a ~arieau. Booned ~tfi'Yifl all

selt pär1neda XIX ·~· alpeest ~i s~&Dii~aheta.selt. 

ElM! (?) salllas koapleksia Ue aaaD tee OJ1 ~iWte kre:Ui ta.t 

paelt1~1hooae, aille ldmriieue lao1a.cl ka aaaki~e. llooaet ka

tab laaat1lkattega hiliaea 'Yiilltai;ae, a1lle keskel ker&tlb 

aaaeii~se ll8lltelltora1iDa piip, vara.atatu. ~ahe- ja otaaka:raii

sisa. Bll1 ta.a ~öib piriaeia XIX ·~. alp.aeat. 

Pa;lt ei ole aua.r, pa:Ualeb peahoOile ees, ltas aoolla.atab pil.ltlika 

kitsa ~äl~abl, ~iatatu.d ~abaku~al.ieelt pa:l.ptatd DOo.reaate 

Plmclep-uppicleca ~· piiratud tee ltQ.lpdelt lti~ia:l.aga. Täl~akll 

libel äärel ~älgi ta~ qa van• re&'l].aarse lahendusega pa.ieetee 

jäänuseid pUlispär.naieat. Pmuliilt14est valitee~a4 selles par

giosas saar, ma.slt, ta~~~~, pä.rn. !eahooae tacaltfil~eca liitub 

~ahetu.J.t viljapuuaecl, aia sa1111ti oaal.t piiratud klviaiqa. 

Pargi ae1811DC1 rahuldav, periteersee osas lta pal~a. zlisuatataat. 

lti1aatatu4 ~iiaati 1975.a., pildistatua 197o. ~a 1975.a. 
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Kõnnu mõis. 

Peahoone tagakülg. 

Kõnnu mõis. Tall. 
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57. gpm ai51s (~ick:). Riifitliaõis. 

Ji5elähtne k/:n, lOetivere sovhoos (Xuuaalu ld.helkoDd). 

lRSisasild ame aaukoh t raskelt lläär a tav, aäilunua. on ak

sikud hajutatud kõrvalhoonai või nenie asemed (kõrts, rehe4). 

~enäoliselt on peahoone kohal kodanliku! perioodil paatita

tud asundustalu elsau. 

l@rvalhoo:neist on kirj eldaa1st vääriv !11!1, aia moodustab 

paekivist põhikirpuse, hoov1 suunas tugevalt eendatud killc

risaliithoonetega. Tiiaastel on rääa~aateta kolmnurkaed vii

lud. Xatuseltattelta on laast. Osa seinapinda on kaetud õhu

kese krohvikattega. Täikesed aknad omavad tugevaid pruasidest 

lenge. Hoone võib päriDeda XIX saj. II poolefMy keskelt või 

lõpuveerandist. 

Park puudub. 

Kalaatatud ja pildiatatud 1973.a • 
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Käänika .mõis. 

Ainus säilinud hoone. 

•ra11-1aut . 



' ,, 

58. KÄÄSALU /$ala/ ~ ( Käsal). Kõrvalmõis, ku.ulus Joa mõi
sa juu.rde. 

Klooga ~n, Vasalemma sovhoos ja pioneerlaager (Keila ki
heldkond). 

~~ on keskmise su.urusega kahekordne paekivihoone massii 

sete proportsioonidega. Ehitust katab laia profileeritu.d rääs 

takarniisiga ja murdsarikaga kelpkatus, millel kaasajal kat

teks eternii t. Katuse harja nurkadel paiknevad kaks massiiv

eet korstnapiipu. Säilunud on äksik sepistatu.d tugi veesüliti 

all hoone nurgal, süli ti ise pole säilunud. Tugi on kujund a

tud baroksete spiraalide ja taimemotiividega. Hoone esifas

saadi seinapind on liigendatud väga tagasihoidlikult eendatud 

kesk- ja kü.lgrisaliitidega, millest keskrisaliit on kaetud 

madala kolm.nurkviiluga, külgrisaliidid aga markeeri tud lame

date liseenidega, mis tõusevad madalalt soklilt. Keskrisaliid" 

kolmnurkviil on ääriststud räästakarniisi vorme kordava kar-

niisiga, viilu alune karniis on samuti profileeritud, kuid 

ki tsam. Viila tippu kroonib metallist vaas. Otsa- ja tagafas

saadid on erilise kujunduaeta. Aknad on saured, kõrged, 6-ruu

dalised, akende kohal paiknev trapetsikuj uline lai sillus on 

seinapinnast eendatud. Esifassaadi aknad paiknevad teatava 

rütmiga: keskrisaliidi alakorrusel paikneb keskteljal pe~ks, 

mis ääriststud kahel pool kitsaste ühepoolega akendega. Tei

sel korral on keskmine aken kahepoolega, teda äär1stavad sama 

ti ühepoolega kitsad aknad. Külgrisaliitides on üksikud, teis 

test eraldatu.d aknad, risaliitide vaheliatel seinapindadel 

aga rühmitatud aknad. Teistes fassaadides nii selgepiirilist 

rühmitamist ei esine, küll aga kõikides fassaadides korruse 

akende reas puuduvat asendab petikaken. Peauks on kõrge kaare 

ga avaga, mille aegmantava täidab kiirtekujulise raamistikuga 

vaJ.gmik. Uks ise on lai, kahepoolega, ilmekas barokkuks vasta 



- 2 -

valt liigendatud ja plastilise kontuuriga piirdeliistudega 

ääristatud tahv!ldisega, mis lainja kaarega vahekarniisiga 

jaotatud kaheks. Alumiste tahvlite pinnad on rikkaliku profi

leeringuga ja eenduvad. Ulemistel tahvli tel esineb ülaäärel 

merikarbi motiiv. Ukse vahesammas on lõpetatud barokliku ka

piteeliga. Ka ukse ülaäär valgmiku all on lõpetatud lainja 

kaare ga. Ukse ees on keskrisaliidi laiuselt lahtine varika

tus, mida toetavad 4 paari ti asetatud doskaana orderi sam.mast 

jõuliatel baasidel ja pjedestaalidel. Kapiteeli abakus ulatub 

arhitraavist tunduvalt üle. Varikatus on lame, ühepoolse kal

dega ning omab puidust profileeritud karniisi. Hoone ruumid 

on antilaadses süsteemis, kusjuures peakorruseks on teine 

korrus. Esineb peegelvõlviga lagedega ruume. 

Hoone on seega teostatud barokkstiilis, pärinedes ilm

selt XVIII saj. II poole keskelt või viimasest veerandist. 

Hoone on kasutusel pioneerlaagri keskusena ja on heas seisun

dis. 

Kõrvalhooneid on säilunud võrdlemisi vähe, needki on suuresti 

kaotanud oma algse ilme. Olulisemad on: 

Ait-elamu(?) on massiivaeta proportsioonidega krohvitud pae

kivihoone, mis kaetud kõrge laastu- ja eterniitkattega pool

kelpkatusega. Omab astmelisi laiu räästa- ja viilukarniise, 

mis viilude all krepitud. Hoone võib pärineda XVIII-XIX saj. 

vahetusel t. 

Tööliste maja on väike krohvitud paekiviseintaga ehitus, mis 

kaetud madala poolkelpkatusega, katteks laast. Vähesed aknad 

on võrdlemisi suured, 6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX 

saj • kesk el t. 

Küün on paekivist, õhukese krohvikattega hoone, kaetud sein-
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teat kõrgema poolkelpkatasega, katteks laast. Võib pärineda 

XIX saj. I poolest. 

Tualik on hollandi tüüpi paekivist krohvitud saintega ehitus, 

mille esimene, teenindusrõduni ulatuv korrus on silindrikuju

line, kõrgemal kaks korrust aga pudeljalt koonilised. Hoone, 

millest säilunud vaid kiviosa, võib pärineda XIX saj. I poo

lest. 

Park on keSkmise suurusega, avar ja tormidaga kaotanud enamus 

oma vähesest vabaplaneeringus puudegruppidest. Pargi puudega 

ala paikneb hoone -ees, kus nooremate pu.ude hulgas märgatavad 

ka vanema regul.aarsema planeeringa jäljed. Nii äär1stavad 

peahoone keskrisaliiti 2 vahert, maanteel on puiestee jms. 

Vali taevaks puuliigike on pargia saar, vaher. Peahoone taga 

paikneb väike ehisaed, mis muutunud tänapäeval osaliselt vil

j apuuaiaks. Pargi seisum ebarahuldav. 

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1967.a. 
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Käesla mõis. 

Peahoone esikülg. 

Käesla mõis. 

Peahoone peauks . 
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59. LAGEDI mõfs ( Laagt). Rüütlimõis. 

Sommerlingi ~n, Sommerlingi sovhoos (Jüri kihelkond). 

Peahoone on ühekordne keskmise suurusega kivihoone, millest 

on säilunud vaid kuni 2/3, seegi amberehitatud kujul. Hoone 

on ühekordne, oli algselt kaetud S-kivikattega kelpkatusega, 

nüüd eterniitkattega viilkatusega. Säilunud on eenduv ja 

profileeritud räästakarniis, seegi fragmentaalselt. Algsed 

aknad, mis samuti osaliselt säilunud, olid keSkmise suuru

sega 6-ruudulised ning lamedate krohviääristega aknad. Hävi

nud on suured kinniaed puitverandad. Algne ehitus võis päri

neda XVIII sajandist. Praegune ehitus on halvas seisundis, 

kuid rekonstrueerimisel, mis ta algse ilme viimased fragmen

did likvideerib. Hoonet kasutatakse elamuna. 

Kõrvalhooneid on säilunu.d vähe, osa neist varem.etena. 

Valitsejamaja (?) -väike ü.hekordne krohvitud paekiviehitus, 

kaetud eterniitkattega kelpkatusega, millel kitsas ü.leu.latuv 

räästas. Osa algseid aknaid omavad lameda kaare, on 6-ruudu

lised. Algne ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt, kuigi 

tuumiku. võib moodustada veel vanem ehitus. 

Viinavabrik on väga suur kahekordne ehitus ühes pikas korpu

se s võimsa korstnaga nurgal. Hoone alakorruse aknad on sil

latud lameda kaarega, ü.lakorruse aknad on nelinu.rksed. Pae

kiviseinad on krohvimata. Korsten omab allosas kõrge sokli, 

millel lai karniis, kaunistatud profileeringuga ja hammas

lõikega. Korstna kõrge ülaosa on samuti neljatahuline. Hoone 

võib olla püstitatud erijärkudes XIX saj. II poole keskelt 

ja viimase~t sajandivahetuselt. 

Laudad moodustavad väikese korrapärase ehitusgrupi, kus domi-
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neerib aka väga pikk laudahoone paekiviseintega. Hoonet ka-
osa 

tab kaasaegne eternii tkatus. Samas on mingist aidahoone st, 

mis ehitatud paekivist, kaetud laastukattega viilkatuseea, 

millel esikaljel räästas ulatub äle, ~oodustades kitsa ulu

aluse. Hooned või vad pärineda XIX saj. II poolest. 

Kü.ün on suurem krohvimata paekivihoone, millel kitsaste 

rääetastega kelpkatus, katteks kaaaajal osalt eterniit, osalt 

laast. Hoone võib olla XIX saj. keskpaiga ehitus. 

Vesiveski Pirita jõel on kahekordne suur hoone, krohvitud 

paekiviseintega. Avad omavad lamedaid kaari. Hoonest säilunud 

müärid, ehitust võib lugeda XIX saj. II poole päritoluga. 

~ on keskllise suurusega, asub peahoone ja jõe vahel, jät

tes hoone avatuks ähefassaadiga vahetult maanteele. Hoone ees 

väike väljak. Park lihtsa vaba kujundusega puistuna, mis ti

heneb jõe suunas. Vali taevad lehtpuwl: saar, vaher, jalakas. 

Park tugevalt kahjustatud. 

Külastatud viimati 197o.a., pildiatatud 1968.a. 
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Lagedi mõis. 

Peahoone otsvaade. 
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60. LAI !S:B a81s (Lai tz). l11Ul~l1112Sia. 

Tas al-a k/a, Baiba so"Yllooe ja T abariiklika. Ruiio-~ele

'Yisooni Saatelteekuse B.aaiioj- Dl'.l ( iaai ld.llelkai). 

Pealloeme cm. suur ltaheltorb.e paeki'Yihoone, .Ulel kerp aokli

ltorrue ainc 118J1aariina "Yi.l3 aelli ta tu lakaltorrue. D.1 ase tor

niä en ltolae- ja nelj aker4sei. Koae a lU.ce.Diat piSlliplaa

nica, ltuajaurea teaa ltola tassaali an 'Y~räselt plh1taesaali-

4elta, U.lta aooiastab l:leo"Yitaeaaaii. Bocme ae1aai e :troll'Yiltat

teta paeld."Yiat, aoltliltorrue on kaetd la:t.aie paeplaatiiega. 

1Da1 tuat kat~e'Y IUU'ikelpkatlla on pleklt-ltattep. BU.atakar:niieü 

lai ai, aooclasta4ea astaelieel t ee:n4u't'a ehia'YiSG pro tU eeritai 

kar:niiaist, aeia toeta"Yast lt1 taasteat lmicl t1lle4al t asetatai 

ltonaool14eat, •-aaltar.niiaia t nende all aine laiaat 'Yü.e

vööat lluaael~ilte all. Allaloopli~e karlliisi OII&.'Yai ka llooae 

kalts torni. Äillal t hoo'Yitaeaaa4ile liiietwl ltol.lleltorue ja 

neljatahuline torni aeeauta'Y hoeaeoaa o~ lihtsa _,t .. liee 

rääatakar.niisi. 

Hoone eaitaesaaiis oa lterplt eenchw lteskriaal.ii t, aia 

aur4ltelpltatuaee o-.b korisaataalee aelala ~rontoani. Se a 

181ltava4 ltola lt1 tsaat tera'Ykaarelist akent, llilleat lteek•1ne 

oaab kol.lmurltviilu, äärmiaei aca tera'Yatipuliee ltii'Yriga 

neljatahulisi torniltesi, ~el tahkudel a~ti kol.nurlt'fii

lud.. !or:nikeate ja keskai ee akna vallal olev aoriaantaalne 

frontoonipind an liigendatud ristiltujuliete petikuteca. lilc

risal.iidid puuduv ad, kuid seinapilmaa on vertiltaalee vöa ca 

kaks äärlliet altent eraldatud. .Alalad. on nii ala- kui alaltorru

ael sellee fassaadia altsteise kohal sarnased, horiaantaalselt 

aga ri1hlli ta tud nins ka erisuuruse ga. lW.lcr1sal11 t14e aklla4 on 

klSrged ja kitsamat kahepoolega teravltaarelisei aknad, aille 
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alaaia e osa aooda.ata"Yai 4 ruu ta., fllaoaa aca 2 tera"Yaaart, 

aille "Yahel nelika11r • .ü.:enclel on lai, 3irsu.lt la&e"Y aba

lm4 nina vtsrdleais1 la:l.ai, ea411'Ya4 pulltalt talautud a1ma

äär1ae4. Xeakr1sal11411 ain& teaaat kahele poole ~lä"Yal ak

nad on ptshilaõtteliaelt sama ku31UL4useea, m:l4 laieaai, neDie 

alaosa ruwlastik oli alcselt tihe, l6-ruu4ul1ne, lllaosae 

ruuduatik on lUpetatut nel3a teravkaareeaninc kolae aaarica. 

l:a katusel oll "YI.iltesecl aans&'l"ti.abaä tera"Ykaareliaecl, eaa

"Ya4 karpid kolmnurlttrontoou, aUle p1Dnai 1111aiata. , 

ääriatav karn11s a1a kercelt prefileeritui. Soklikorruae &t

asa on aelillurkael, kas ra.wlultu3uliaei "Ye51 kitaall, kUreeel 

pilwl • .ü:na:l.cl raaai"Yai laiad raiäplaa:t;1ieat äär1ae4, raa

Ilistus on diagonaaJne Dinc ~äga tiheda ruaäuatikuca. Sokkel 

on aeejrmrea alt la1ene"Y, toetades em:Le aaa! aaakivist laia

le VUD4 aaad.Ue. Sokli t katab lai kaUakilp aokl1karn11a. 

Ea1faasaa41 keeltteljal paikD.eb auar eeakoda, JDille aokkel 

põhihoonega aBilal kGrpael niae aaaa ~anduae,a. :lesko4a 

valgustav &i klileedel t auure4 teraYkaareliaecl av al., llilleaae 

asetatud kola liidetud tera"Ykaarelist akent, kesk•i»e kGrce, 

kahepoolega, äära1se4 a&dala~~aä, ü.he poolega • .Almaii eral

davad "Yahesambad.. Raamistus on diaconaalse tiheda ruuiust1ku. 

ca, teravkaare all aga &ootipäraate teravkaartsea raaaiteca. 

Esim esiktlljel on lai ja ka ltlJrge portaaliava profileeritui 

paleat1k:uaa. Esiku seinu toetavad eaikiiljel nurkadel asU8-

11sei kontraforsid. Bende kohal on nelinurkaed tor.nikesed, 

aillel kaarpetikuteca li1cend.atud ltiUCPilmad ning U.lal kola

nurkv11lud. Torn1kes1 ltspetavad neljatahulised torn1k11"Yr1i. 

Esiku laepealne on rõduks, millel rinnatis nel1ks11rudega. 

Esiku portaali eest laekub alt laienev, kontraforsaida sokli 

te ga ääristatud kõrge kivi trepp. 
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Hoone maanteele saunatud otsafassaad on liigendatud 

hoone keskteljelt kuni tagafassaadini eenduva poolega. Selle 

fassaadi aknad kordavad esifassaadi külgrisaliitide aknaid, 

esinevad ka mõned teravkaarelisad petikaknad. 

Hoone tagafassaad on lahendatud paremal tiival tugevalt 

eenduva külgrisaliidiga, vasakal nurgal aga jõulise 8-tahu

lise ja 3-kordse flankeeruva nurgatorniga. Torni ja külg

risaliidi vahelise seinapinna ees on esimese korruse kõrgu

sel lahtine 5 avaga kaaristu, .mille teravkaared toetuvad sa

ledatele graniitsammastele, nurkades poolsammastele. Sambad 

on ümarad, kuid omavad neljatahulisi pjedestaale. Samuti on 

ruadukujulised kapiteelid, millele amarlõikeline sammas lä

heb üle sajuvalt, vahekarniisidega. Sammaste vahel sokli

karniisile toetuv rinnatis, mis kajundatad teravkaareliste 

av ad ega ja poolsa.mäakestega. Kaaristu on laotud telliste st, 

kaarte kandades on kolmiksiirpetikud. Kaarista t ääristab 

ülal lai konsoolilaadse hammaslõikega karniis. Kaaristu on 

kaetud pealt raud tal ad el lae ga, .mis moodustab teisel korrusel 

lahtise rõd·u. Selle algne rinnatis kordas esifassaadi rõdu 

rinnatist (neliksiirudega), mis aga ei ole säilunud. Alles 

on vaid rinaatise nelj atahulised karniisidega ja. plaadiga 

kaetud vahetulbad. Põhikorpuse seina kaaristll taga läbi kahe 

korruse toetavad kitsad kontraforsid, mis lõpetatlld teise 

korrllse akende kõrgllsel väikeste kolmnurkviillldega. Nurgator

nis on aknad üle tahu, s.o. otsafassaadi, tagafassaadi ja 

rõdllle saunatud tahkudel, kllsjuures aknad kordavad esifassaa

di külgrisaliitide aknaid. Samalaadaed on ka tagafassaadi 

teise korruse ning külgrisaliidi aknad. Kaaristll all asu.vad 

aga kolm suurt kolmepoolega uks-akent, mille teravkaare alune 

osa täidetu.d su.urejoonelise gooti m.otiivistikuga raamistusega. 
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( ter avkaared, roo s aken, neliksiirud) • Manaardi aknad korda

vad esi~a tagafassaadi akende vorme, sama ka soklikorruse 

aknad. Torni lõpetab laial eenduval karniisil, mis kordab 

hoone räästakarniisi, rinnatis, mis kreneleeritud. · 

Hoone teist otsafassaadi on õigem nimetada hoovifaasaa

diks, sest siin paikneb kõrge müüriga piiratud sisehoov hoo

ne pikendusena. See fassaad on liigendatud tagafassaadi 

flankeeruva nurgatorniga ning teisel äärel kolmekordse neli

nurkse lihtsama kujundusega ehitusega, mis võib pärineda 

hoone ehi tlllltööde lõpuperioodist ning ta rajati maj andusruu

mideks. Algselt oli see ehitusosa kahekorruseline, tema ko

hal omab hoone põhikorpus väikese horisontaalse, kreneleeri

tud frontooni, mis ääristatud kahe tornikesega. Nende vormid 

on sarnased esifassaadi esikutornikesega. Kirjeldatud kahe

kordeele ehitusosale on hiljem peale ehitatud kolmas korrus, 

lihtsa astmelise räästakarniisiga, mis varjab algse otsa

fassaadi ülao sa. Väljaehituse aknad on vpksemad teravkaare

lised, kuid samuti raamitud eenduvate ääristega. Tagafassaadi 

nurgatorni ja kirjeldatud eenduva ehi tusoaa vahel seinapind 

on otaafassaadis tugevalt ee~~a taandatud, kuid siit tõu

seb hoone kohale nelinurkne torn, millel viis korrust, eel

viimane neist akendeta. Hoone katuse kohal kõrgQVai viiendal 

korrusel on otsafassaadidale suunatud tahkudes kolm kitsast 

teravkaarelist ak:ent, esi- ja tagafassaadidela suunatud tah

kudel aga üks teravka.araken. Torni eenduv ja lai karniis kor

dab hoone räästakarniise. Torni lõpetavad nurkadel 4 väikest 

neljatabulist tornikest, millel vahekarniiside ja nelinurk

aeta petikutega liigendatud tahud ning laiemalt horisontaal

selt karniisilt tõusev neljatabulina terav . tornikiiver. Hoo-

nega liidetud sisehoov on piiratud kõrge paekivimüüriga, mis 
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.mis samu.ti ltrohvimata. Jliiüril on karniis madalal vundaraeniil 

nin& karniis U.laääre katteplaatide all. Kü.iiril on välisnur

kadel saledad Diürist kõrgellad ü.llartornid, .millel eenduva, 

kuid kfeneleeriaata riDnatis U.laäärtel. Mõned aknad on kit

saste laskepilwie taolised. Hoone esi:fassaadil on dUri ja 

hoone liitekohal tugevalt eenduv viietab.u.line torn, ais aü.fi

rist vaid vähe kõrgeil. forn omab ta&afassaad1 nurcatorniga 

sarnase kujunduse ( ehisvöö, karlliis ja ltreneleering). Tornil 

on mõned lladalal. asuvad kitsad laskepilusid meenutavad aknad. 

Torni kõrval. paikneb llliiitris kaks ust: jalgvärav on väike, 

teravkaareline; hobuvärav aga lai ninc kaetud ltõrce iilaarkaa

rega. Mõlemil väraval. on eendu"f ääris. 

Hoovilliiü.ri siseküljel on aaj andushooneid, llis oaavad 

aknaid tagafassaadi suunas. Need on ruudu.ku.jlllieed, tiheda 

diagonaalse raamistu.sega. Aknad on asetatud paari ti. Enamik 

akna1st on hilisemad. 

Seega on Laitee mõisa peahoone suurejooneline historit

sistliku.s stiilis ehitus, väljapeetud pseu.dogootikas. Hoone 

pärineb 189o-1892. aastast. Ehitust kasutatakse adainistra

tiiv- ja elu.ruwnidena, ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, hoonei paikne"fad peahoonest sõltu

matu.l t pargi limber. Seejuures ehi tu.sed on valdavalt "fäiltesed, 

ilmetud, enamuses kas ü.mber ehitatud või ka vare.meis. Oluli

semad on: 

A!! - krohvitu.d paekivihoone, mis algselt oli kaetud pool

kelpkatusega, ais omas karniisi poolviilu kelbakolmnurga all. 

Niiiid on ehitusel laastukattega ja iileulatuvate räästastega 

viilkatus. Aida uksed on suured ja vooderdatud ruu.tkalasaba-

mustris laudistusega. Otsafassaadis kõrge ukse all ramp. 

Võib olla XIX saj. keskpaiga ehitus. 
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Tall on krohvi tud paekiviseinte ga ehitus, millel kaaaaj al -
laudadest otsviilud ja eterniitkattega viilkatus. Uksed on 

kalasabamustris vooderdusega. Hoone võib pärineda XIX saj. 

lõpust. 

~ on suu.r krohvikatteta maakivihoone, mis müüritud liht

salt tahu tud graniidiplokkidest. Kõik avad ( u.ksed, aknad ja 

tuulutu.savad) on ääristatud puhtalt tabutud paekiviplokkide

ga, aknad ja ukseavad seejWl.I'es ha.mbu.valt. Uksed ja aknad 

omavad lamedaid kaari, seejuures põhikorruse aknad on suured 

ruuduknjulised, 6-ru.uduga, lakakorrusel on uksed ka otsvii

ludes (2 kummalgi), mis ääristatud külgedel ja ülal 3 ümar

aknaga. Hoonet katab kõrge viilkatus, millel laialt üleula

tuvad räästad, katteks kaasajal eterniit. Otsviilus viimane 

sarikapaar ja penn on avatud. Hoone võib pärineda XX saj. al

gusest. 

Kelder on 2/3 maapealne, laotud maa- ja paekivist krohvimata 

müüridega ja kaetu.d laastukattega viilkatusega. Otsafassaadi s 

lameda kaarsilluseca uks ja ü.maraken selle llohal. Ehi tu s 

võib olla XIX saj. lõpuveerandist. 

~on vanem, krohvitud paekiviehitus, säilunu.d vaid osali

selt. Hoone omab laudviile ja laastu.kattega viilkatu.st. Ehi

tus võib pärineda XIX saj. II poolest. 

Vana peahoone ase asub pargis madala kiinkana, millel alles 

osa paekivisoklit ning mingiks majandusehituseks ümberehita

tud mantelkorstna f4l ao sa. 

Park on suurem, 9,1 ha, planeeringul t vabakujuline, kuigi 

omab mõne alleefragmendi näol jälgi regulaareest kujundusest. 

Peahoone asetseb pargi äärel, tema tagafassaadi kaaristu alt 
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avaneb vaade avamaastikku.. Hoone ees on väike "Yälj ak, . teine 

väljak asub pargi südamiku.s. Selle piirjoon on vabalt looklev. 

Pargi tagakiiljal on väike tiigike. Vabalt paiknevad, eriliselt 

t riih.llitamata puud on kodumaised, kontrastsed: kask-kuusk, 

saar-vaher, väheselt jalakaid. Valdavalt peahoonega samaeal.i

sed. Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud ja pildistatud 197l.a. 
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Lai ts e mõis. 

Peahoone otsvaad 

Laitse mõis. 

Peahoone taga
külg 

Lai ts e mõis. 

Peahoone hoov . 
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61. L.AULASJUA aBie (Laala&lla). BliütliaeJie. 

nool& S/D, faJ.liJma X8ub&Jl4U8'Yali tsuse puhJtekoiR (Xeila 
killelkon4) • 

Peahoone on hä'Y1nu4. feaaat aäilanud aaateltoratea oa kasutatui 

uue 1967-69.a. ehitatud palütekodu ehituses ltaa1Jlana. Xoramal 

siilunud 'Yal:lekarniisit ~ a otsakarniisica korstaapiip. Peallocae 

oli keskaiee suurusega Wlekordne puithocme, llicla lta1;tia pe•l

kelpkatus. Hocme oaas suure ld.mliae pui t"Yerania. .Algne ehi tu e 

plriaes tõenäoliselt -.eel IJIII s~. leJpust. 

:Ynalhooneist aäiluud 'Yaicl f1kaiku4. 

AU oli 'Yäike nel1nurlale ~hultese krola.'Yikattega paekivillooae, 

llida kattis S-lti vikat te ca kelpkat us. Räästakarniis oli liAtea 

tuul.ekastica. Bhitus 'Yõib piiriaeda XIX s~. lõpu"Yeer8Jl4ist. 

!a cm ltilitatu.d puhltekoda uude korpusesse ja ilaber ehitatud. 

Laut (?) on 'Yäike krohvillata paeki'Yilloone, liia kaetwl. laastu

katte ca viilltatu.aeca. OJR&b astM11ae räästaltarlliisi. Hoone kes

kel esiküljel nelinurkses petikus suur kaaruks kõrce kaarega. 

!eised aTa4 ja alma4 Täiltseaad, nelillurksed, osa petiku.tena. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Park on Täike, enam1.1ses llävinud • .Alcselt koosnes kasta~Leist, 

saarteat, pärna4est ja k11uskedest. !änapäeTal alles vaid saarecl, 

osalt VÕsast välja. kasvanud. Maanteel oli lUhike saareallee. 

lalastatud viimati 1975.a., pildiatatud 1967.a. 
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Laulasmaa mõis. 

Feahoone vare. 



62. LEETSE ~is (Leetz). Raütlimõis. 

:raooga lr/n, Riigi m.aafo:adi .11aa (Harju-lladise kihelkcmd). 

Ei ole külastatav. 

f 

, 
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63. LEHETU mõis (Lehhet). Rüütlimõis. 

Nissi ~n, iaida sovhoos (Nissi kihelkond) 

Peahoone on keskmise s~urusega ühekordne puithoone, mis kae

tud seintest kõrgema eterniitkattega viilkatusega. Sellel 

lihtsad laudkarniisid, mis otsviilu all krepitud. Otsviilu

des avanevad ka lakatubade aknad hoone otstel. Seinad on voo

derdat~d vundamendil t kuni aknalaudad e jooneni püstvoodriga, 

kõrgemalt horisontaallaudistusega, eraldab vahekarniis. Ak

nad on suured, 6-ruudulised. Akende kohal on puitsimsid. 

Toad on anfilaadsed. On säilunud ka üks mantelkorsten, mille 

massiivne korstnapiip katusel erald~b teiste peenemata korst

nate hulgas. 

Hoone praegusel kujul võib pärineda XIX saj. II poolest, 

kuid tema tuumiku moodustab vanem, tõenäoliselt XVIII saj. 

lõpu või XIX saj. alguse ehitus. Kasutusel korteritena ning 

rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid säilunud üksikud, sest ka need olid valdavalt 

puidust. Alles on vaid 

~ - krohvitud paekivihoone, mis kaetud laastukattega pool

kelpkatusega, millel üleulatuvad räästad. Poolviilad on rõht

palkidest. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Kelder on pooles ulatuses maapealne, müürid laotud paekivist, 

kaetud poolkelpkatusega, mis kaasajal omab tõrvapapp-katte. 

Vtib olla aidaga üheealine. 

Fark puudub, on vaid väheselt põlispuid esiväljaku ümbruses -
(vaher, tamm, saar). Peahoone taga on väike aed. 

Xü.lastatud ja pildiatatud 1971. a. 



Lehetu mõis. 
Peahoone esikülg. 
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64. LBQlA ~ie ( :aoaelllhacen). illiitliaõis. 

so-erlillci E/n, SouerliD.gi aia. ao'flloos (Jiiri killel
kcmd). 

Peahoone on hiL'fiDui, teaa kollal (ar'fata't'al) ea eo'fhooai 

lton torihocme. 

Drvalhoonei4 Gl1 

kõik oa 'fiiaaael aas'takUJmel alatu.aliku.lt liiDer ehitatu. 

TaJ.iteejaaaja ( ?) oli Oeltordae ki'filloone, llille kreJ:I.'fiaata 

llifirid laotud 3äae4al. t taha. tu aaaki'fiplokk14est. l:ama oli 

laaeiaa 'fiilkatu.s flleulatu.'t'a k1 tea rääatqa. Leaeela kaare ca 

kaetwl aba4 oaa'faä laaaba.'fa llllflrimia'fiiai&a tellisteat Uri

sei4. .lkaad Oll 3 su.are ruwlu.ca. Boae 'fõis &lesel t päriaeda 

'fiiaaeest s~anii'faaetu.sest, 1974.a. ehitati talle teiile 

korrus peale. 

•oonaka'teaa:J a 011 'fll& pikk :troll'fi ta.t kivihoone, aia kaetact 

'fiilltata.seca. Sellel oa kitsas Uleu.latu'f rääatae. Xaaa~al 

on katusekatteks eternii t, :P,.sjUJU'ea lakakorruseaa oll 'fi.l3a 

ehitatud kop lakapealAe akenclerea1a katusel. PõAibrruae 

&lesed aknal oa pea ruuiuku3ulised, 6-ruuduca nina iiriata

tui laiade ltroll.viääristeca. BoOD.e 'fe5ib al&aelt pä;riJlecla 

:n.x saj. II poole keskelt 'fli lõpueeraniiat. 

!eenijate elam (?) mea.utab aii aaterjalilt kui lallen4uael t 

valitsejaaaja, a:lDult akeade ruudu.stik on 6-ra.ud.uliJle .Uc 

tellistest aaabu'fad äärisei on valeendatud kontrastike aaa

kiviaeintele. GR valitsejamajaga ilmselt aheealine. 

!!! on kroh'fi tud paek1vihoone, llillel Oll laastultatteca 'fi11-

ltatus alealatu'fate rääatasteca. Ots'fiilud OD pU.stlamdadest. 

A.idal pu.u.iuvad aknad, uksed on ltal.aeabUUlatris laudiatu.seca. 

Elli tus võib pärineda :nx saj. III veerandist. 
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Laudad moodustavad suure ehitusterühma, kus põhihooned olid 

algselt asetatud ruudukujulise hoovi ümber. Säilunud vaid 

osaliselt. Olulisemaks ehituseks on pikk maakivist õhukese 

krohvikattega laudahoone kõrge viilkatusega, millel otevii

lud püstlaudadeet • .Aknad olid ruudukuj ulised ja võrdlemisi 

suured. Ka see hoone on 1970.aastate alguses ümber ehitatud. 

Algne ehitus võis pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

~ on väga suur maakivihoone krohvikatteta müüridega. Hoo

net katab iileulatuvate räästastega ja laastu.kattega viilkatus. 

Otsviiludes on tihedalt kitssid tuulutuspilusid. Hoone ühel 

küljel on väike maakivist kütteruum. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. lõpuveerandist. 

~ oli väike, on kaasajal valdavalt hävinud. Säilunud on 

saare ja tamme looduslikud rühmad endise peahoone ümbruses, 

majandushoonete vahel ja tee ääres, kus ka allee fragmente. 

Pargimetsa moodustab läheduses paiknev Lehmja tammik. 

Külastatud viimati 1977.a., Pildietatud 1968. ja l974.a. 



Lehmja mõis. 

Elamu ja uus hoone taga 
peahoone kohal. 
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65. LEHOLA /ka Lihula, hhel aõis ( Lellllola). BU.atl~is. 

Taselemila lr/a, Tasale-a eo'fllooa (Keila k1llelkcm4). 

Pealaoone on iihekordne keebise BWJrUae1a paekivilloOlle, aia 

'kaetud seintest :tar1eaa poolkelpkatuseaa, katteks laaat. 

Xatusel on aardsarikas :ning esi- ja tacakfU.jel profileer1tu4 

karniis, poolviiludel on räästa4 kitsa4, ttleul.atu'facl. Pool

viiludes on lakatubade aknad, lta hoone tacakfiljel o• katusas 

paar väikest katRseakent. Esifassaadi keskteljal kolme röhai

tatud alma kohal. aaial kol.mlurkfrontoon, llis ääristata4 ea.

duva profileeritud karniisica, viilu'fäli an tajundatud sel

aentak:Da&a kiirtelaljalise raamistuse!a. Peauks asub hoone pa

remal tiival nin• teaa tiivad on jaotatud ltol.llelts ruduka.ju

liseks tahvlilts oraaaeateeritud piirdeliiatucteca. !ahvlei4 

eraldavad kitsad 111ceD4atu6 p1rm84. Ukse käepideaecl en proBlt

s1st ning kujutaval ltulliltti.iillteaa haaratud keerclua aa4us1i. 

Ukse koaal on kar.niisica eraldatud val,aik nelinurkaeta rua

tudesusteeaiga. Altnai on ltitaaa, 6-ruQiulised, aeuva4 tase~ 

dides rWuaitatult. Hoone ta,afasaaadis oaavai nad va1pn4atuct 

krohviääriseid. Hoone Uhel otaafaaeaaiil on väike viilkatu

sega esilt aajandusruuaidesse. Hoone massiivse14 tasakaalusta

tud proportsioone r~hutavad k~rcel katusel söaaeetrilieelt 

äärtele asetatud jõulised ltorstnapiibud. 

Hoone võib pärineda IIX saj. algusest, ta on teostatud 

ltlassitsistlikus stiilis, välja arvatud eklektilist 18841 

hilisema päritoluga peauks. Hoone on kasutasel admiD.istratiiv

hoonena ja on heas seisundis. 

laSrvalhooned moodustavad peahoonega seotud ansambli. Nii oa 

kaks hoonet (el•u ja ait) asetatud peahoOlleia s&llale ehitus-
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joonele ~a pikiteljele, olles seejuures eaaTab.el fülenia'tai 

aa4ala TaheaU.ii.rica, liis osaliselt säilunwl. Rida hoODeit oB 

säili tanucl ka al ese ilae. Ola.liseaa4 on: 

Tali tsejpa.1a ('?) - Wtekeru.e paekiv1hoODe lakatubaleca hoo

ne otstel. OA peahocmest aadalaa, ka1c1 kordab teaa vorM 

(poolkelpkatus, kitaa4, 6-ruaiulise aknal, jaa.), ila

aelt pirit aaaaat ehituaperio dist. 

!!:.! ( '?) s•as elli tusfroniis OD ka Pealloeueca illleeal1De ja 

saaa kujaa4uae,a Tä1ksea hoaae. 

Xuivat1 a kroh'Yi wi paekiTilloae, aUle aken4e la:LjiDliuaes 

kasa tatu4 UlbuTa la411111aTiiaica ja eencluTaicl telliaiiriaeii 

ATiili on ltaet.14 l•ecia kaareca. Ukae4 kaetud kalaaab111111atris 

vooterdiaeaa. Oaab ulatalalel puitirklilaa4se Täljaehituse 

laae4as Tiilkatuaea, ail.lel laid, fUeulatuTad riästai. 

JCatteka on katusel eteni1t. Bocme Tõib PäriDeda ll:I saj. 

lõpust. 

A!! on krohvi tu4 paekivielli tus, aia kaetu4 poolkelpkatuse I&, 
-

aillel katteks etenii t, rä.äat&A laia4 ja U.l.eulawvai. Pool-

Tiil kaetwl rõhtlucladeca. J.blad pu.lläuvad, ultae4 aaa on Toe

derdatuci ltalasab..astria. !iiaca liitRb kelder, mis pooles 

ul.atuses aaapealne, kaetQ.4 laaeda viilkatuae&a. Ait T.Sib 

pärineia XIX saJ. keskelt, kelder oll a8MTi5rra hilisea. 

Ae4niku aaj a (?) on väike krollTi tud paekiTilloone p11rclellf1i1ri 

nurgal. Hoonet katab S-kivikatteca poolkelpkatus, aillel 

lttilcfasaaadiciel lihtne lau.dkaraiia. Poolvi1la4 on kaetud 

pfistl811dadeca. Oaab väikeseid, 6-ruudulisi aknaid. Kooae 

võib päriDeda nx saj. III Teerancliat. Aiaafiii.r on Jt&op, 

paekivist ja krohvitl1d, kaetud S-kiviga. Aiaväravad on kaar

avadega. 
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Laudad moodustavad väikese hooneterühma, mille hulgas domi

neerib väga pikk krohvitud, paekivist laudahoone. Ehitust 

katab laastukattega poolkelpkatus, millel kitsad üleulatuvad 

räästad. Lauda ühes otsas on tööliste korterid. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. keskelt. 

Park on väheste puudega haljasala nelinurkse esiväljakuna, 

mis raamitud kolmalt küljelt hoonetega. Mõned puud on asunud 

regulaarse reana peahoone ees tiibadel. Selline lahendus jä

tab mõisatuumiku heledad krohvitud hooned maastikku ~~atuks, 

kus nad mõjuvad kompaktse rühmana teistest kõrgema peahoonega 

keskteljel. Peahoone tagaküljel ümber aia ja kõrvalhoonete 

vahel on väheselt lehtpuurühmi (saar, vaher). Mõisa läheduses 

oli tihedam tammedega puisniit, mis moodustas omalaadse park

metsa. Maaparanduse tõttu suures osas hukkunud. 

Külastatud viimati 197l.a., pildiatatud 1966.a. 
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Lehola mõis. 

Peahoone esi
külc;. 

Lehola mõis. 
Peahoone taga
külg. 

Lehola mõis. 

Peahoone pea
uks. 
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66. LOO &8is (Heu.elÜlof). BU.U.tl~is. . . 

bu.salu t/Ja, :tu.usalu kollloos (Xu.uaalu ld.helltoJUl). 

Peahooaeet säilunu4 aks tiibeaitus. See on ptshikorpusele 

paremale tii'Yale risti aaetatwl IIÕlelli.s fassaadis tup'Yalt 

eellduv pikk kahekorda e pa.i taoone. Bllituse seiaad Oll ltae"td 

horisontaalse l&R4'Yooirica, hoaae narcai kaetai 'Yertikaal

sete nurp.laa.dadeca. BJU.tust katab laia4e flleulatuvate räis

tasteca viilkatus, katteks laast. Sarik~alai OliL volua.ii

laaiselt ltuju4atud, ltusjmrea 'Yiiaasei sa:rikapaaricl 3a pa

nid on 'Yiilu4es a"Yata.i. .ü:aad u v8rileaisi sWJ.re4 ja 6-.rua

clulised, iirietatui pret1leer1tu4 pifrdel~da4eca. Koaae 

ptshikorpua on ääv1DD4. See oli IAekoriRe, saauti paiiuat 

elli tua, ltaetui viilkatuseca, o11ae keskosas peaellituse, aille 

ees oli kaaekordae ealeiatele puitaa.aastele teetu'Y kilce-
4elt lahtiD.e rtsdu, kaetu4 viilkatuseca. hhikorpuae katuse

hari ulatus tiiblloaele vaü ltatuserääatai • 

.Upe llocme vtsis päriJaeta XIX saj. keskelt, tiibllooe 

aga pärineb tõenäoliselt XIX saj. liSpaveeraBä.ist. llocm.e a 

kasutusel korteritena, cm osalt aaha jietad ninc hal'Yaa sei

sukorras. 

llSrvalh.ooneii o11ab a8ia ar'Yaltalt, neet aoodustavall kaa:re

kujuliael t paiptatlld hoo:aeterfUlaa, aia ltujunduslibl.t ei ol 

peahoonasa seotud, aeui.es U.le tee. Hooned ptslesiä pealttsik 

1974. a. tulekahjus ära, siilusid awtricl. OlulisemaA oru 

14e1erei - 'Yäiksea krohvi tui paeki'Vihoone, aia kodanl.iltul pe

rioodil ulatuslikult Ullber ehitatud: oaaadanud voraiki'Yi

iatteca v11lkatuse jms. Algsed alma4 olid 6-ruud.ulised. ja 

krohvi äär1stega vä1ltseaa4 aknad. Hoone võis pärineela XIX 
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saj. II poole al~sest. Prae~ ~aremeia. 

Tesi~eslti oli keskaisa auu.ruseca krollviillcl paekirtlleone, llia 

kaetucl viilkatuseca. lhitus og tagaklljel kahekor4ne. Ho.ae 

nurcad kujmaclatu4 ruateeri tua nurcaliaea.icleca • .llalai OJl 

ruuclui ~fSi pikliltuä Aelinurksea, oaa üsi aca ktSrce ltaareca 

avaieca. XZSiki avasi4 ää.ristavad tellistest laota4 lm.14 

kroll~i tui laaeda4 äirisei. Ioone ~~is alpelt olla ~an•, 

kuid kuju ja illle a.ne põlu1st piriaea põllUisel t XIX •83. 

II poolest vai ltspust. 

Talitsejpa.1a (?) veski lälledusea Oll krohvitat paek1~1lloone. 

Alalai o:a kõrcet ltu.14 kitsa4, 6-ruudulisecl ja läristatad. lau

da te krohviääristeca. Tais pärineia XIX s83. keskelt. Oll ~a

remeis. 

!"õtslisteaaja (?)on rtshtpalkbooae .PUhta aurcaca, sainai ~oo

derclamata. Poolkelpkatus oa kaetu.d laaatucleca, oaab fUeula

tuva:Ld räästa:Ld. Hoone es1taasaaii keskteljel on kol•urk

viil, Jlilles pal.kaeiDaa aepen take. !eiseä alma4 on 6-ru.u

dulisea, ääriatatu4 pi1rdelaa4adeca. Bbitus ~õib piriaeäa 

XIX saj. III ~eeran4iat. 

Ait on väike paekivilloone, kaetud õhukese krohvikihica. Eter -
nii tkattega viilltatu.sel on ltitsa4 aleulatuva4 räästai. UkeM 

(algsed) cm kalasab811Ustri&a voodriga. Hoone võib päriileela 

XIX saj. lõpust. 

Laudad-tall aoodu.stavai jõe kaldal nelinurkse hooneteploki, 
.. 

mille paekivimU.Urid õhukese krohV1katteca. Osa hooaeist oaas 

algselt poolkelpkatuseid, osa viilkatu.seii. Praep säil1Ulu4 

viilkatusecl on U.leulatuvate räästaeteca ja laaatukatteca. 

Hoonetel an laseda või kõrgema kaareca avad, mille sillustea 
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üksikud paekivid kvaa4rite.na ee.ndata.d. tthel hoonel nelinurk

aeta akende kohal nii fassaadi& kui ka ots'Yiilus si.Jils:(d. 

Hooned on e.naauses 'Yareaeis, pärine'Yad tõenäoliselt XIX sa;). 

keskelt kuni saj andi lõpu'Yeeran41ni. 

tthe eraldiseis'Ya lmdarilhlla .moodustab 'Yäike nelinurkse 

sisehooviga hooneteplokk, mis asub ~õe vastaskaldal. Ieed 

ehitused on paekivist 'Yäikseaad ehitused, millel kas pool

kelp- või ühepoolse kaldeca laas~atused. valdavalt on ehi

tuaed sisse lancenud. Võivad pärineda XIX saj. keskelt. 

Park on tuceval t k&hjustatwl ninc &lpe kujundus raskelt jäl

gitav. Oli keskmise suu.ruseca, aia asub lainjal reljeefil, 

piiratud ühelt kü.l~ el t jõe ca ja paistiigica sellel, teiselt 

poolt aga luitemännikust parkmetsaca. Peahoone ees asus suu

rem poolringikuj ulise teega rauai tud puudest vaba esi väljak, 

peahoone ktilgedel ja taga aga noorem vabaltu.jundusliku lahen

dusega park, kus puud võrdlemisi Aästi valitui ltontrastsetes 

rühmadest kask-kuusk, vaher-tamm, leidub leäiseid, jõe kallas 

ääristatud sanglepaca. ttlemiDek parciaetsaks suju'Y. Parci 

seisund on halb, ta on risustatud ja funktsioonita. 

Kalaatatud viiaati l976.a., pildiatatud l97o.a. 



Loo mõis . 
• Peahoone otsvaade. 
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67. LUKA /Lukka/ mõis (Lucca). Poolmõis. - -
Harku k/n, Rannamõisa Invaliididekogu (Keila kihelkond). 

Peahoone on ühekordne väike mitmeastmeline kivihoone, millel 

pealeehitusi puidust. Hoone on mitmete ümberehitustega moonu

tatud. Tuumiku moodustab väike kiviehitus, mille ees lai, kül 

gedelt lahtine historitsistlike motiividega rõdu, kaetud ühe

poolse kaldega katusega. Viimast toetavad lihtsad nelinurkaed 

puittulbad tugevate tugikäppadega. Postide vahel ballustrimo

tiiviga rinnatis. Hoonet ennast katab osalt viil, osalt pool

kelpkatus üleulatuvate räästastega, kat•ematerjaliks eterniit. 

Esifassaadi keskteljelt väljaviidud pealeehitus omab poolkelp 

katuse. Hoone kitsad aknad on 6-ruudulised. Ehitus võib päri

neda XIX saj. keskelt, kuid paljude ümberehitustega antud 

tänapäevane ilme võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Hoone on Invaliididekodu korpuseks ja heas seisundis. 

~suvemõis" on ühekordne pui theone, mille lakakorrus on osaJ.i-
. ' 

selt välja ehitatud. Viimane omab aknaid otsviiludes ja katu-

seakendena viilkatuses. Katust katab kaasajal eternii t. Katu

sel on lai ja rikkalikult profileeritud puidust räästakarniis, 

samuti kitsam ja lihtsam laudkarniis viilukülgedel, viilu aJ.l 

karniis omab külgfassaadiie räästakarniisi raskeid vorme. 

Hoone ühel külgfassaadil on sein kogu pikkusalt räästa alt 

kergelt e endatud ning tema kitsa vahekatuse all kulgeb puidu s 

klassitsistlik ehisvöö kitsama profileeritud räästakarniisi 

all. See ehisvöö on kujundatud friisina hammaslõikest, trig

lüüfidest, tilgakestest. Samalaadne kar.niis ääristab ka hoone 

otsal asuva laiema palkoni räästakarniisi, mis siin on nurka

del toetatud puidust d oskaana orderi sammastega (kolmveerand

sambad, keskosas paisutusega). Hoone teisel otsafassaadi lon 

nurgad kaetud kvaadrilõikeliste kattelaudadega. Seinad ise 
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vooderdatud rõhtlaudadega. Hoone aknad asetsevad kUlgfassaadi

des korrapäraste vahedega, on suured,6-ruudulised, piirdalenad 

seejuures profileeritud. Väljakule pööratud otsafassaadis on 

viilas väiksem ruudukujuline aken 12 ruuduga. Klindiastangule 

suunatud palkonil on kõrged ja ka võrdlemisi laiad 12-ruuduli

sed aknad, mis külgfassaadides liidetud kolmest aknast, otsa

fassaadil aga eraldatud nurgasambaid kordavate vormidega pool

sammastega ( 5 akent). Akende kohal on kitsas väli kujWldatud 

puidust rikkaliku ornamendiga, mis on pseudobarokliku altantus

lehe ja merikarbi motiividega. P alkoni friisil on trigl.üüfide 

vahel kullatud reljeefsed tähed "LUCCA" ja selle his tori taist

likus stiilis ehituse pU.stitamisaasta: MDCCCLXXIII. Palkoni 

katusel on lahtine rõdu, mille rinnatis pole säilunud. Rõdule 

viib ka välistrepp hoone seinsl. Ehitus on üheks Invaliidide

kodu kor puseks ja on rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on väheselt, paiknevad esiväljaku ühel äärel 

või pargis. Olulisemad on: 

Teenijate maja(?)- väike krohvitud kivihoone, kaetud lameda 

viilkatusega, millel katteks laast ja üleulatuvad räästad, mis 

ääristatud puitehispitsiga. Omab kitaaid 6-ruudulisi aknaid. 

Võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

~ednikumaja (?) on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

lameda, üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks kaas

ajal eterniit. Lakapealsel on otsviilus suur segmentaken. Hoo 

ne võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Triiphoone on ühepoolse kaldega klaasi tud katuslae ga ehitus, · 

mis ääristatud nelinurksete kivihoonetega. Viimased on krohvi 

tud, kaetud kõrgete laastukattega kelpkatustega, millel üleul 

tuwed räästad. Aknad hoonete tahkudes on 6-ruudulised. Ehitus 

võib pärineda viimasel t saj andivahetusel t • 
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Majandushoone, .mille algne funktsioon .määramata, on väga väi

ke paekiviehi tus, krohvi tud seinte ga ja kaetud viilkatusega. 

Tähelepanuvääriv on te.ma (praegu kinnimüüri tud) uks, .mis 

ääristatud puitpiirdelaudadega. Need on historitsistlikus 

stiilis, nurkadelt laiendatud ja pealt kaetud pseudobarokliku 

pui tfrontooniga. Hoone võib pärineda 11 suvemõisaga11 samast pe-

rioodist. 

~ on põhiliselt looduslikust puistust kujundatud tihe park 

kahe astan~vahelisel kitsal platool, kus moodustatud väike 

piklik väljak peahooneni, .mis ise mattunud lehtpuudesse, ava

tud vaid esifassaad. "Suvemõisasttt ja osalt ka peahoonest 
' 

avanesid avarad vaated Kakwnä.e lahele ja Tallinnale. Pargi 

puistus on tammed, saared, kuused, üksikud kased. Seisund on 

hea. 

Külastatud ja pildiatatud l97o. a • 
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Luka mõis. 
1' eahoone otsvaade. 
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68. LÄTI mõis /Xa Lettimõi&l (Bisettenhof). Kõrvalmõis, kuulus 
Raasiku mõisa juurde. 

Raasiku k/n, Kehra sovhoos (Harju-Jaani kihelkond). 

Peahoone on hävinud jäljettllt, tema kohal kaasaegsed väikeela

mu.d. 

Kõrvalhooneid al.les rühm kiviehi tusi, mis kaasajal ulatusliku.J. 

või osaliselt rekonstrueeritud. Olulisemad on: 

!!,! - suur .maakivihoone, .müürid segu.s paekiviga, seinad krohvi 

mata. Oli al.gselt poolkelpkatusega, mis kaasajal asendatud 

eterniitkattega ja üleulatuvate räästastega viilkatusega. Ai

da uksed on suured, kaetud lameda kaarega, .mille sillusest 

eendatud kvaadritena üksiku.d kivid. Hoone võib pärineda nx 
saj. II poole keskelt ja lõpust, olles ehitatud mitmes järgus. 

Ku.ivati oli väiksem maakiviehitus, mille müürides kasutatud 

tellist, samuti avade ja nurkade ku.junduses. Võis pärineda 

XIX saj. lõpust, u.latusliku.lt kaasajal rekonstrueeritud. 

Laudad .moodustavad nelinu.rkselt paigutatud hooneteploki osali

selt su.letud sisehooviga. Müürid on lõhu.tu.d .maakividest, avade 

küljed ja nu.rgad telliste ga, seinad krohvimata. Avad kaetu.d 

lamedate kaarte ga. Kaasajal eterniidiga kaetud katused on üle

u.latuvate kitsaste räästastega. Hooned võivad algselt pärined 

XIX saj. lõpu.st. 

~ puudub, on väike aed, kus su.ure.maid vabalt Pailmevaid 

pu.id (tammed, ku.used, vahtrad), .mõned neist paiknenud vahetu.lt 

peahoone juures. Hoone ees oli väike esiväljak, mis eraldas 

teda kõrvalhooneist. 

Külastatud ja pildiatatud 1973. a. 



Läti mõisa asukoht . 
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69. HARJU-MADISE Pastoraat (Matthias). Kirikumõis. 

P ad ise k/n, Koidula kolhoos (Ha.rju-Madise kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Säilunud varemeist järeldub, et hoone 

oli ühekordne paekivihoone, millel tube lakakorrusel hoone 

otstel. Hoone oli kellerdatud, hoone keskel paiknea suurem 

mantelahi. Katus oli poolkelp, kusjuures omas profileeritud 

räästakarniise. Ka sokkel oli eraldatud kitsa karniisiga. Ehi

tus võis pärineda veel XVIII saj. lõpust või järgrmnud saj andi 

vahetuse st. 

Kõrvalhooneid omas kirikumõis mitmeid, need ääristasid eai

välj aku t ühel küljel ning olid samuti krohvi tud paekivihooned, 

kaasajal ulatualikult rekonstrueeri tud. 

Park on väike, paiknedes peahoone taga ja küljel, kusjuures ta 

on tiheda iatutuaviiaiga vabU t paiknevaiet lehtpuudest (saar, 

vaher) üksikute kuuskedega. Hoone ee~& ees asub väike nelinurk 

ne eaivälj ak. Kõik on metaistunud ja kaotanud pargi ilme. 

Külaatatud j a pildiatatud 1971. a. 
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Lääne-Madise pastoraat. 
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70. MAARDU mõis ( Maart). Rüü tli.mõis. 

Jõelähtme ~n, Kostivere sovhoos (Jõelähtme kihelkond). 

Peahoone on suur paekivihoone, keskosas kahekordne, tiibadel 

ühekordne, hoone all on võlvitud kelder. Ehitus on liigendatud 

esi- ja tagafassaadiga. Hoonet katab kelpkatus, tiibehitustel 

on viil- või poolkelpkatused, katteks plekk, osalt ka eterniit 

mis asendab S-kivikatet. Kõik räästakarniisid on laiad, eendu

vad ja rikkalikult profileeri tud. Samalaadaed karniisid ääris

tavad ka risaliitide kolmnurkviile. Madalate tiibhoonete juu

res esineb ka poolviilude all karniisi kreppimist. 

Hoone esifassaad on lahendatud kõrgele ja kompaktsele 

põhikorpusele külgrisaliitide lisamisega, mis kahe akna laiu

selt põhikorpusest tugevalt eenduvad. Tasakaaluks külgrisalii

. tide vertikaalidele on põhikorpusele külgedel liidetud risalii 

tide seinte joonel pikendusena kitsad ühekordaed tiibehitused 

mõlemil otsafassaadil. Nii risaliitide kui ka tiibhoonete sei-

nap;j.nnad on esimese korruse kõrgusel t rusteeri tud ning eralda

tud teisest korrusest laia vabevööga. Teise korruse seinapind 

on liigendatud liseenilaadsete vertikaalsete vöödega, mis ase

tatud paari ti hoone nurkadel ja risaliitide akende vahel. Ri

salii tide vahele jääval seinapinnal on üks liseen iga akna ~a

hel. Ka akendealuseid pindu liigendavad nelinurkaed eeniuvad -
tahvlid. Akende kohal ja liseenide vahel räästakarniisist ma

dalamal kulgeb vöö tilgakestega • .Analoogiliselt on liigendatud 

külgrisaliitide küljepinnad, mis pööratud peaakse ette risa

liitehituste vahele jäävale avarale terrassile. Viimane on 

kaetud kiviparketiga, ta eendub külgrisaliitide vahelt tundu

valt ning terrassilt laekub lai astmelisalt ääristatud külg

eeintega kivitrepp esiväljakule. Algselt asus siin risaliiti

de vahel kinnine ühekordne esik, millel klaasitud esisein kul-
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ges risaliitide eaifrondi joonel. Eaiku lael oli ballustraa

diga lahtine rõdu. Riaaliitehituaed on kaetud võrdlemisi kõr

gete kolmnurkviiludega, kusjuures viilude pinnad on liigenda

tud viiluaknaid ümbritsevate kolmnurkaeta tahvlitega. Viilu

aknad on ääriatatud lameda krohviääriaega. Aknad ise on viilu

dea suured, kaetud lameda kaarega, raamitud tiheda diagonaalse 

raamistikuga. Teise korruse aknad põhikorpuael on pea ruudu

kujulised ning nelja ruuduga, kuigi selle korruse seinapind 

omab peakorrusele omase elavama liigenduse. Rusteeritud ala

korrus seevastu omab väga kõrgeid, reeglipäraste vahedega pai

gutatud aknaid, millel 8 ruutu. Akendel baroksed metallist 

nurkrausL Silmas pidades ka siseruumide rikkalikku kujundust 

sellel korrusel, tuleb ta lugeda peakorruseks. Hoone kesktel

jal paiknev peauks on kõrge, poolkaarekujuliae avaga, kusjuu

res ta omab laieneva palestiku. Ukse ülaosas on poelkaarea 

kiirtekujulise raamistikuga valgmik. Kahepoolega uksed on jao

tatud kaheks pinnaks, millest ülemise suurema ja liigendatud 

tahvli nurkades on väikestd rosetid, alumised tahvlid on rih

veldatud, ääristatud liigendatud pindadega pilastritega, mis 

toetavad meanderile lähedase motiiviga vahevööd. Ukse kohal on 

valgmik eraldatud karniisiga, mis kujundatud hammaslõikega. 

Seega on peaukseheatasemeline kujundus varaklassitsistlik. 

Hoone taga- ja otsafassaadide akende ja seinapindade ku

jundus kordab esifassaadi lahendust (all kõrged, ülal väikesed 

aknad, liseenid, tahvlid jms.). Puuduvaid aknaid asendavad pe

tikud. Ainult tagafassaadis eendub jõuline keskrisaliit kolme 

akna laiuselt (taga on saal). tema külgedale jääb kahekordse 

korpuse laiuseks üks aknavahe. Keskrisaliidi kolmnurkvillu 

väljas on kaks viiluakent. Fassaadis äär1stavad ka siin põhi

karpust ühekordaed tiibehitused, millest vasakpoole on lühem, 

parempoolne aga üsna pikk, kaasajal osalt näotutest puitehitus 
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test. Algselt oli siin aga klaasitud talveaed, mis lõpeb väi

kese nelinurkse hoonega. Sellel ehitusel on kõrge soklikorrus 

ning kõrgele tõstetud põhikorrus, millel tagafassaadi suuna

tud seinapind rusteeritud. Ehitust katab viilkatus S-kivikat

tel, .mille räästa- ja viilukarniis kordab enamvähem peahoone 

vaatavaid vorme. Samalaadaalt on kujundatud viilu- ja põhikor

ruse aknad ja petikud. Talveaiast laskus parki alt laienev ja 

ümarate tulbakestaga lõpetatud äär1stega kiviteepp. 

Hoone otsafassaadid on lahendatud erinevalt: läänepoolae

le avanevad põhikorpuse ühekordaed tiibehituaed, mis kaetud 

poolkelpkatuatega. Nende vahemik on täis ehitatud, osa seina

pindu on ka siin rusteeritud. Viilukarniisides on erinevusi: 

ühel eenduv, teisel tagasihoidlikum. Idapoolsel otsafaasaadil 

paikneb aga tiibhoone ja talveaia vahel majandusõu, piiratud 

hoonete vahel mü.üriga, milles kõrge hobu- ja madal jalgvärav. 

Hobuvärava teisel küljel jalgväravat matkiv petik. Värava

avad on lameda kaarega sillustega, värava kohal on karniisiga 

kolmnur kv iil. 

Hoone siseruumid on anfilaadses süsteemis, kusjuures va

hetult vestibüüli taga on suur saal. Uhea tiibhoones on toad 

anfilaadi ta, ühendatud pika koridoriga. Paljudes ruumides on 

säilunud algsed profileeri tud la.ekarniisid, suurejoonelised 

maalingutega laed, mis teostatud ilmselt sekko-tehnikas. Mo

tiivideka on akantusväärel ja spiraalid, rosetid, lainemotiiv, 

erivärvides vööd jms. Alles on ka kaks kahhelahju tumepruuni

dast kahhelkivideat, mis kõik vormikivid. Ahjud on kaminatega, 

väga rikkaliku kujundusega historitsistlikua stiilis, seejuu

res väljapeetud renessanssmotiividega (hammas- ja profileeri

tud karniisid, korintose orderi sambakesed, pilastrid, voluut

viilud, helmeanöör, ümarkasett jms.). Uhel ahjul reljeef fi~

raalse kompositsiooniga. Ahjud on seejuures rahuldavaa seiaun-

d is. 
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Tervikuna tuleb .mõisa peahoonet lugeda varaklassitsist

likuks tugeva barokimõjutustega ehituseks XVIII saj. lõpuvee

randist. Hoonet on hiljem laiendatud üksikute osadena tiib

hoonete lisamisega, .mis võisid toimuda juba XIX saj. alguses, 

osalt ka hiljem (talveaed, esik risaliitide vahel}.Ka ahjud 

pärinevad ilmselt XIX saj. lõpust. Lagede kujundus võib olla 

samuti hilisem, kuigi motiivistik on väga lähedana varaklas

sisiistlikule käsitlusele. Peahoonet võib lugeda hinnaliaeks 

ahitektuuri.mälestiseks, .momendil on ta tühi ning majandi 

poolt restaureerimisel või remontimisel. 

Kõrvalhooneid on mõisas väga palju, suur osa moodustab pea

hoonega seotud re~laarse ansambli, ääristades pika esivälja

ku üht äärt. Siin on pikad ühekordaed ja osalt kaaristutega 

fassaadid vastandatud peahoone vertikaalsele keskosale. Ule

jäänud majandushooned paiknevad pargi äärtel funktsionaalsete 

gruppidena, seejuures võrdlemisi reeglipäraselt. Osa hooneist 

on halvas seisundis, sisse langemas, osa rekonstrueeritud, 

kuid on ka võrdlemisi algse ilmega ehitusi. Olulisemad on: 

Sõiduhobuste tall - suur krohvitud seintaga paekivihoone. 

Hoonet on algselt katnud seintest kõrgem kelpkatus, katteks 

S-kivi. Räästakarniisid on laiad ja profileeritud. Hoone esi

fassaadil on kolme kõrge kaaravaga kaaristu, mis toetub ka

hele massiivaela nelinurksela sambale. Kaaristu kaarekandada 

all on profileeri tud talu.mivöö. Kaaristu taga on ulualuse all 

suured, kõrge kaaravaga uksed, .mille kohal on lihtsa fp.o~ii

liga simsid. Uksed on vooderdatud kalasabamustris voodriga. 

Aknad on nelinurksed, 12-ruuduga. Hoonet võib lugeda üheeali

seks ja -stiilseks peahoonega. 

!!1 on suur ja massiivne krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks laast. Räästakar-
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niisid on astmelisad ja paiknevad külgfassaadidel ning otsa

fassaadi poolviilu kelbakolmnurga all. Esifassaadi keskosas 

on sügav ulualu.ne, mida kannavad kaks kõrget nelj atahuliat 

paekiviaammaat. Aknad on piklikud ja kaetud lameda kaare ga, 

omavad 8 ruutu. Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest või 

keskelt. 

Vana kuivati(?) on kahekorruseline (teine korrus omalaadse 
" 

poolkorrusena) krohvitud paekivihoone, millel keskosal seintea 

kõrgem kelpkatua, ühel tiival aga madal poolkelpkatua, katteks 

kaaaaj al eternii t. Katusel on lihtne, lai laudkarniis. Algsed 

aknad on pea ruudukujulised tiheda ruuduatikuga (8). Uste ko

hal on seinapinnal ruudukuj ulised petikud. Uksed on alakorruse 

seina liigendamaa ainaata avadena, aknad paiknevad teisel kor

rusel, kusjuures mõni neist lõikab rääatakarniiai. Hoone võib 

pärineda XVIII saj. lõpust või nx saj. algusaastaist. 

Uus kuivati on maakividest ehi tu.s, kus kivide vahed laialt 

krohvitud. Ehi1uat katab viilkatus (eterniitkattega), otsvii

lud on püatlaud.adest. Hoone ees on lai ramp. Ehitus võib päri

neda viimasel t saj andivahetusel t. 

Laudad moodustavad väga suure hooneteploki, mis asetatud neli

nurkse pikliku aisehoovi äärtele. Domineerivad kaks pikka Pa

ralleelhoonet. Ehitu.sed on kaetud kelpkatu.sega, millel katteks 

kaasajal eterniit. Katusas aäilunud unkaavad, seega algselt 

võis katteks olla õlg. Pika laudahoone keskel on lai lameda 

kaarega kaetud uks. Aknad on väikesed, pea ruudukujulised ning 

8-ruudulised. Hooned võivad põhiosas olla peahoonega üheeali

aed või vähe hilisemad. 

~ pargi äärel on krohvitud paekivist; kaetud seinteat kõrge 

ma kelpkatusega, millel ülal unkaavad. Seega võis algne kate 

olla õlgedeat, praegu. eterniidist. Omab eenduva astmelise rääa 
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takarniisi. Kesktelj el paiknev suur värav on lameda kaare ga. 

Ehitus võib olla lautadega üheealine. 

Töölistemaja on õhukese krohvikattega paekivihoone, millel 

seinteat kõrgem poolkelpkatus (katteks eterniit). Kitsad rääs

tad on üleulatuvad, poolviilud on püstlaudadest. Aknad on kit

sad ja kõrged. Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Tema j uu.rd e kuulub väike paekivi lau t. 

Sepikoda on krohvitud paekivihoone, millel kitsa astmelise 

karniisiga viilkatua, katteks katusekivi. Otsviilud on püat

lau.dadest. Hoonet on ulatuslikult rekonstrueeri tud, s.h. kinni 

laotud hoone otsal asu.nud lahtine uluaJ.u.ne , mis toetus laiema

tele nurga- ja kitsamale vahesamba.le, mis lõikel t nelinu.rksed. 

Ehitu.s võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Viinavabrik (?) on keskmise su.u.ru.sega krohvitu.d paekivihoone, 

mis võis algselt olla kahekordne. Hoonet on kaasajal u.latu.sli

ku.lt rekonstru.eeritud, osalt on varemeis. On säilu.nu.d mõned 

kaarpetikusse asetatu.d uksed. Ehitu.s võis pärineda XIX saj. I 

poolest. 

Aednikumaja koosneb kahest paral.leelsel t asetatu.d korpu.sest, 

milleat üks oli elamu. Need krohvitu.d paekivihooned on kaetud 

tänapäeval katu.aekivikattega viilkatuatega, otsviilu.d on püst

lau.dadest. Võib aga eeldada, eriti profileeri tu.d räästakarnii

si arvestades, et hoonete algseid katu.sed olid kelpkatused. 

Mõlemi hoone vahel on neid ühendav triiphoone. Aedniku elamu.l 

on säilu.nu.d valgmiku.ga kahepoolne peauks, millel kolmeke pin

naks jaotatu.d reljeefne hiatoritsistliku.s stiilis tahveldis. 

Kasutatud on renessanssmotiive. Hooneterühm võib pärineda põhi 

osas veel XIX saj. algusest, ümberehitused on hilisemad, kuid 

tõenäoliselt samast sajandist. 
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Park on kuni 3,3 ha suur ning mitmeosaline. Peahoone ette on 

kujundatud ovaalne, vabade puudegruppidaga Pääristatud väljak 

mis hoone keskteljele orienteeritud maanteele väljaku alguses 

avatud, seega on peahoone maastikus juba kaugelt jälgitav. 

Juurdesõiduteed ääristab ühelt küljelt põld, teiselt küljelt 

aga puisnii t suur te tammede ja mustade leppade rühmadega (pr 

gu võsastunud). Peahoone taga on osalt müüriga piiratud aed, 

kus algselt oli tihe looklev teedisüsteem. Selle pargiosa ta

gakUljel paikneb temaga risti väike tihe pargimetsailmeline 

ala, mis päri tolul t hilisem. Ka siin on puud vabades rü.hmades. 

Pargi põhiosas valitseb tamm, vaher, jalakas, pargimetsa osas 

ka eksoote: lehised, paplid (neid on eeaosas), nulg, valge 

mänd. Kontrasti loovad kased ja kuused. 

Pargi tagaosas on mõisnike perekonnakalmistu, kus kaks 

klassitsistlikku hauamonumenti. Need on kõrgele nelinurksale 

soklile asetatud obeliskid paest või graniidist. Ühel säilu

nud tekst: Carl von Brevern 18o9-1837, teisel: Der Guten Un

vergessliche Mutter der danckbare Sohn C.H. 18o6. On ka kabe

livare. Kõik põhjalikult purustatud. 

Pargis on leidunud ka histori tsistlikus laadis metallvaa

se, mis osalt kasutatud kaasajal pargi piirdeil. Pargi seisund 

on rahuldav, esi välj a.kul ka hea. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1964.ja 197l.a. 



t 

Maardu mõis. 
Peahoone esikülg. 

Maardu mõis. 

Peahoone tagakülg. 

7o 



11 

71. MAIDLA mõis ( Wredenhagen). Rüütlimõis. 

Saku k/n, Ääsmäe sovhoos (Hageri kihelkond). 

Peahoone oli pikk ühekordne paekivihoone, millest säilunud 

ligilähedaselt pool. Hoone kuulub stiililt klassitsismi, on 

kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, millel murdsarikas, 

algne kate oli seega S-kivi, kaasaegne aga plekk. Omab eendu

vaid ning kitsa profileeringuga räästa- ja viilukarniise. 

Algsed aknad on kitsad ja kõrged, 6-ruudulised, osa ka petik

aknad. Esifassaadis asuvad korrapäraste vahedega, tagaküljel 

ebareeglipärasemal t. Tube on ka lakakorrusel hoone otstel, 

kusjuures poelviilus on neil 2 akent. Katusele ulatuv tugev 

korstnapiip omab karniise ja vöösid. Ruumid hoones on anfi

laadsed. Osa hoonest on kellerdatud. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. I veerandist, säilunud osa 

on halvas seisundis, enamuses maha jäetud • 

.!fõrvalhooneid on võrdlemisi palju, kuid enamus ümber ehitatud 

või varemeis, paiknevad suhteliselt hajali, peahoonega nõr

galt seotud. Olulisemad on: 

Laudad moodustavad väikese ehitusterühma, kus domineerib üsna 

pikk, krohvitud paekivihoone, kaetud üleulatuvate räästastega 

viilkatusega (katteks eterniit). Hoone võis pärineda algselt 

XIX saj. keskelt. 

Kuivati on maa- ja paekiviehitus, kusjuures maakivide vahed 

laialt krohvi tud. Praktiliselt oma algse ilme kaotanud ehi tu s, 

võis pärineda XIX saj. lõpust. 

Viinavabrik on lõbu tud maakividest kahekordne krohvimata ehi

tus, mis püstitatud vana paekivist müüridega hoonele (osa müü

re säilunud). Avade külgedel ja lameda kaarega sillustes kasu

tatud paekivi. Algsed suured aknad on 12-ruudulised, uksed 
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vooderdatud horisontaallaudadega. Osa katust on samuti algne 

- need on lamedad viilkatused, üleulatuvate räästastega, mil

lel sarikajalad kujundatud. Viilud on püstlaudadest. Hoonet 

tugevalt rekonstrueeritud, ta võib pärineda viimasalt sajandi· 

vahetusel t. 

!!! on krohvitud paekivihoone, täies ulatuses oma algse ilme 

kaotanud. 

Park ei ole suur, on lahendusalt vabakujuline ja toetub jõe

le, kus oli väike paistiik. Madalal kõrgendikul asetaeva pea

hoone ees on väike ovaalne väljak. Puid on pargis väga hõre

da istutusega, mis jätavad hooned maastikku avatuks. Ena.Dluses 

on kasutatud vahert ja saart. Park tugevalt kahjustatud ja 

halvas seisundis. 

Külastatud ja pildiatatud 1974. a. 
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72. MEREMÕISA mõis (Merremois). Kõrvalmõis, kuulus Joa mõisa 
juurde. 

Keila ~n, Keila-Joa metskond (Keila kihelkond). 

Peahoone on hävinud, ligilähedaselt tema kohal asub kodanlikul 

perioodil püstitatud kivist elumaja. 

Kõrvalhooned samuti kõik hävinud jäljetult. 

Säilu.nud on mõisa vana peahoone keldrid ja osa alakorrusest, 

mis püstitati kahekordse paekivihoonena XIX saj. I poole kes

kel, jäid lõpu.ni ehitamata ja muudeti A. krahv J!enkendorffi 

poolt kunstlikeks varemeiks (vt. Keila-Joa mõis). Varemed on 

kaasajal välja kaevatud. 

Park liideti Keila-J oa pa.rgiga XIX saj. I poole keskel ning ta 

on kirjeldatud Keila-Joa pargi kirjelduses. 

Külastatud viimati 1976.a. 



Meremõisa mõis. 
Hoone mõisasüdamiku kohal. 



73. MUNALASEME /ka Munalaskma/ .!!!lli (Munnalas). Rüütli.mõis. 

Vasalemma ~n, Riisipere sovhoos (Nissi kihelkond). 

Peahoone on suur kahekordne tugevalt rekonstrueeritud kivi

hoone, mis kaetud kaasaegse kelpkatusega eterniitkattel. Säi

lunud räästakarniis on lai ning profileeritud. Hoone all paik 

neb madala sokliga keldrikorrus.Esifassaadis eendub paremal 

äärel tugevalt kitsas (ühe akna laiune) külgrisaliit, mille 

nurgad on kujundatud rusteeritud nurgaliseenidega. Peaukse 

ees asunud ühekordne palkon on ümber ehitatud kinniseks esi

kuke rõduga katusel. Kas vasakul tiival ka paiknea külgrisa

liit, ei ole võimalik määrata või see on lammutatud • ..1.iisaliit 

omab samuti kelpkatuse. Tagafassaadil on ka säilunud üks ker

gelt eenduv külgrisaliit kelpkatuse all. Tema nurgad 

datud samuti nurgaliseeniga, mis rusteeritud. Tagafassaadi 

keskteljal on kitsas ning väga tagasihoidlikult eendatud, fro 

toonita keskrisaliit ainult ühe akna laiuselt. Aknad paiknev 

rühmitatult, kusjuures mõlemil külgfassaadil samas süsteemis. 

Alakorrus on peakorruseks, tema aknad on kõrged, teise korrus 

aknad on aga pea ruudukuj ulised. Algse id raame ei ole säilu

nud. Aknaid raamivad eenduvad krohviäärised. Algne hoone võis 

pärineda XIX saj. I poolest või keskelt ja oli ilmselt klas

sitsistlik ehitus. Praegu kasutusel administratiivhoonena nin 

heas seisundis. 

Kõrvalhooneist säilunud mitte palju, needki varisamas või üm

ber ehitatud. Olulisemad paiknevad pargi külge raamiva tee 

ühel küljel. Olulisemad säilunuist on: 

Viinavabrik ? - üsna suur krohvi tud paekivihoone, omab kaks 

korrust ja S-kivikattega viilkatuse. Otsviilud on seejuures 

vahvirkkonstru.ktsiooniga, millel krohvikatteta telliskivitäide 
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Hoone teise korruse reeglipärastea ridades paiknevad suured 

aknad on ääristatud lamedate krohviääristega ja omavad lame

daid kaarsilluseid. Aknad on seejuures 16-ruudulised. Räästad 

omavad külgfassaadides lihtsaid astmelisi karniise. Esifassaa

di seinapinda on II korruse akende vahele müüri tud tüüpiline 

keskaegne Tallinna etikukivi, millel hilisem tekst ja viina

köögi vanema osa ehi tusdaatum: 11 A.J .Hueck. 18o5 ". Hoone lõplik 
. 

kuju pärineb tõenäoliselt siiski viimasel t saj andivahetusel t 

või eelmise lõpust. 

L~t on eraldiseisev väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

laastukattega viilkatuaega. Ta ühes otsaseinas on fragmente 

mingist ümarast poolsambast. Ehitusaeg ja hoone kogu ilme eba-

määraaed. 

Park on suur 5,3 ha ning jaotatud peahoonega kaheks: ees väike 

välj akuga pargiosa, taga avarama välj akuga pargi ala, mis ku

jundatud mplemad vabas planeeringus. Park raskelt purustatud 

~gustitormis, samuti an tema tagaosa täies ulatuses võsastu

nud, algne teedesüsteem pole säilunud. Liigilisalt vaene, Peale 

kodumaiste tamme, saare, kuuse ja vahtra leidub nulgi, lehiseid 

tatari kuslapuid. Puud siiski mõnevõrra kontrastsetes gruppides 

Külaatatud ja pildiatatud 197o.a. 
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Peahoone esikülg. 

Munalaskme mõis. 
Etikukivi viinavabriku seinas. 
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74. MURASTE mõis {Morras). Kõrvalmõis, kuulus Rannamõisa 
juurde. 

Harku ~n, Muraste Lastekodu (Keila kihelkond). · 

Peahoone on suur kahekordne kõrge soklikorrusega kivihoone, 

mis mahul t ületab oma peamõisat ( Rannamõisa). Hoone on kujun

datud historitsistlikus stiilis, mis esifassaadilt kujutab 

klassitsismi, kuid tagafassaad on lähedasem renessansile. 

Hoone esifassaadi keskosa eendab laial pinnal keskrisaliidina, 

temast eendub omakorda keskteljal paiknev ühekordne viietahu

lina esikuruum, millel teise korruse kõrgusel lahtine rõdu. 

Hoone fassaad on liigendatud ka horisontaalselt: algselt rus

teeritud kõrge soklikorrus on kaetud profileeritud jõulise 

karniisiga, samalaadne karniis kulgeb korruste vahel. Kitsas 

vahekarniis jookseb ka teise korruse aknalaudada joonel. Rääs 

takarniis on tugevalt eenduv ning rikkalikult profileeri tud. 

Keskrisaliit omab ko~ laiuselt horisontaalse frontooni, mis 

keskteljal kõrgemdatud astmelisalt ning lõpetatud väikese aeg 

mentkaarega. Frontoon omab samuti kitsa karniisi. Korruste

vaheline vahevöö on üksiti ka esiku räästakarniisiks. Samuti 

kulgeb esiku seinapinnal soklikarniis, mille aga lõikab läbi 

peauks. Lisaks keskrisaliidile on vertikaalseks seinapinna 

liigendajaks nii risaliidi kui ka hoone nurkadel asuvad sok

lilt tõusvad nurgapilastrid, mis läbilõigatud korrustevahelis 

karniisiga. Hoone soklikorruse aknad on ruudukujulised, ääris 

teta. Peakorruseks on esimene korrus. Siin on aknad suured ja 

väga kõrged, 8-ruudulised. Aknaid äär1stavad profileeritud 

krohviäärised, mille ülanurgad on laiendatud, allosa aga pi

kendatud kuni soklini. Aknaalused pinn ad on tahvli tena liigen 

datud, akna peal on aga eenduv ja profileeritud sims. Teise 

korruse aknad paiknevad samuti korrapäraselt, põhikorruse ake 

de kohal, on ainult madalamad ja 6-ruudulised. Nende krohvi-
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äärisad pole säilunud, kuid ka siin olid aknalaudada joonel 

kulgevale vahekarniisile toetuvad äärised, mille iilanurgad 

laiendatud. Analoogiliselt põhikorruse akendale on kujundatud 

nendega ühes tasandis asetaeva esiku kiilgtahkude aknad ja uks. 

Viimane on erakordselt kõrge, sest lõikab soklit alates mada

lalt kivi trepilt. Ukse kohal on suurem valgmik, millel alg

selt oli rambikujuline ruudustik, nüüd nelinurkaed 8-ruutu. 

Rõdule esiku katusel avaneb keskteljal uks-aken, mis äärists

tud kiilgedelt kitsaste 3-ruuduliste ühepoolaeta akendega. Rõ

du algne valatud metallvõre pole säilunud. Kelpkatus on väga 

lame, frontoonist varjatud, plekk-kattega • 

.Analoogiliste detailidega (karniisid, räästad, pilastrid, 

aknad) on kujundatud ka otsa- ja tagafassaadide seinapinnad. 

Tagafassaadi liigendus on ainult vähem korrapärane. Tema va,

sakul tiival eendub kergelt kiilgrisaliit, mille alakorrusel 

omakorda poolringikujuline väljaehitus. Väljaehituse katus on 

rõduks teisele korrusele, kuhu avanevad esifassaadile sarnasec 

uks-aken ja äär1stavad aknad. Ka siin pole algne valatud metaJ 

rinnatis säilunud. Likvideeritud on ka katust ääristanud ho-

risontaalne frontoon. Algselt ümbritses see seinte kõrgendu

sena kogu maja, säiludes tänapäeval veel esifassaadi keskris& 

liidil. Tagafassaadi paremal äärel mõned meetrid nurgast sise 

poole asetseb aga tugevalt eenduv neljatabulina ja neljakorru 

se&ine torn. Tema esimese ja teise korruse aknad kordavad põ

hihoone aknaid, kusjuures teise korruse aken oli ka ukseks te 

ma ees asuvale väikesele metallrõdule. Säilunud on vaid selle 

eklektilise laadiga kujundatud metallkonsoolid. Torni kolmas 

korrus omab väikeseid ruudukujulisi aknaid taga- ja otsafas

saadis, mille laiendatud nurkade ga krohviääris pole säilunud. 

Torni viimane korrus on kõrge, alumistest eraldatud astmelise 

ja profileeritud laia karniisiga. Siin on torni igas neljas 

fassaadis kolm kitsast kõrget akent, millede vahel pilastriq 
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akende alune pind aga taandatud, aknalauad toetatud profilee

ritud karniisidega. Akende kohal kulgeb lai profileeringuga 

liigendatud vöö, mis lõpeb laia ja tugevalt eenduvat profilee

ri tud räästakarniisi kandvate tugevate konsoolidega. Konsoolid 

on omakorda profileeritud ja liigendatud pindadega, omavad 

kitsaid profileeritud karniise räästakarniisi all. Torni ka

tus on lame ning ei ole nähtav. Torni nurkaias on madala:i nel

jatahulised tulbad, mis kaetud ülal plaatidega. Tagafassaadi 

külgrisaliid i ja torni vahele jääv seinapind on tugevalt taan

datud ning tema ette jääb kolme avaga väga kõrge kaaristu. 

Selle kaared olid poolringi-kujulised, ääristatud laiade pro

iileeritud krohviääristega ning kaarte kannad toetuvad keskel 

kahele kõrgele neljatahulisele piilarile, äärtel poolsammas

tele. Sammaste peal on profileeritud talum. Sambad tõusevad 

hoone soklilt ning nende taha jääb terrass, mille rinnatis 

pole säilunud • .Arkaadi kaarte kohal on räästakarniis külgrisa

liidi karniisist vähe madalam, kuigi samades vormides. Räästa

karniisi all kulges kaarte kohal lai vahevöö, mis nagu kaarte 

ääriski, pole säilunud. Kaaristu taga on iga ava kohal alakor

rusel kolm väga suurt akent, millel simaita profileeritud kroh• 

viäärised, nurkade st laiendatud. Akende kohal jookseb korruse

vaheline vahekarniis ning selle peal on petikaknad, kuna teise 

korruse akende rea varj aks kaaristu ülao sa. Piilari te vahelt 

laekub hoone keskteljal parki kõrge, astmelise äärisega kivi

trepp. 

Seega on hoone auvelossi meenutav historitsistlikus stii

lis ehitus, võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. Hoone on 

lastekodu peahooneks ning vaatamata viimistluse lihtsustamise

le on heas seisundis. 
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Kõrvalhooneid omas mõis arvukalt, kuid tänapäevdka on neid 

ümberehitamata kujul säilunud vähe. Asuvad reeglipärases rüh

mas. Olulisemad on: 

!alitsejamaj!! (?) on ühekordne pikem krohvitud paekivihoone, 

mis kaetud poolkelpkatusega, katteks kaasajal eterniit. Rääst 

karniisid on eenduvad ja jõulised, profileeri tud karniisi all 

kulgeb akende kohal kitJas vahevöö. Räästakarniis on poolvii

Iude all krepi tud, karniisi otsad toetuv ad omapärastele nurga

kapi teelidele, mis seinapinnal jätkuvad aga jõuliste nurga

kvaadri tena kuni eenduva madala soklini. Samalaadse te suurte 

kvaadritega on kujundatud hoone keskteljal kergelt eenduv kesk 

risalii t. Algsed aknad ei ole suured, on 6-ruudulised. Hoone 

omas ka lakatuba hoone otstel, mis nüüd aga ehitatud täis 

lakakorruseks ehituse ilmet rikkuva katuseakende reaga. Seega 

omab hoone klassitsistlikke motiive, kuigi võib pärineda XIX 

saj. keskelt või teise poole algusest. 

Töölistemaja(?) on pikem krohvitud paekiviehitus, mida katab 

eterniitkattega lamedam poolkelpkatus. Sellel külgfassaadides 

ja peolviilu kelbakolmnurga all eenduvad laiad ja profileeri

tud räästakarniisid, karniiside all külgfassaadides profilee

ringuga vahevöö. 6-ruudulised kõrged aknad paiknevad reegli

päraste vahedega. Ehitust võib lugeda klassitsistlikuks ja ta 

võib pärineda XIX saj. I poole keskelt või lõpust. 

~ on pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud eterniitkatte

ga, üleulatuvate räästastega viilkatusega. Aknad on ruudukuju

lieed, Väiksemad, 6-ruudulised. Hoonet on pikendatud eriaega

d el, võib pärineda XIX saj. keskelt kuni sajandi lõpuni. 

Park on suur, koosnedes põhimõtteliselt kolmest osast: vaba

kujulisalt rühmitatud puudegruppidaga raamitud evaalaest esi

välj akust, .mis oli teedest liigendamata. Puud äärtel aga paik-
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nevad küllalt tihedalt, iseleerides ka ühel küljel asetaevaid 

kõrvalhooneid. Peahoone esifassaad on aga ko~ ulatusea ava

tud. Hoone taga on aga avar terraaaaed, mis viidud paari :Paaa

pinda. Nende vahel hoone keskteljal vahetrepid. Aed raamitud 

müüriga. Siin on paiknenud rikkalikult dekoratiivpõõsaid ja 

lilli, teedevõrk oli algselt keeruline ja tihe. Kõik enamvähem 

hävinud. Ehisaia lõpetab põhjaküljel vabakujuline, põhiosas 

aga regulaarse kujundusega ( kanalina) tiikidesüsteem, millel 

vabadest puudegruppidest park. Tiikide taga on suurem loodus

lik parkmets, mis läbi tud mere suunas laiema teega ja kanaliga 

Pargis domineerib vaher, pärn, hobukastan ja saar, parkmetsas 

aga ka mänd ja kuusk. Maanteel on lehtpuuallee fragmente. P ar

gi seisund on hea, parkmets aga muutunud harilikuks loodusli

kuks me tsaks. 

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 197o.a. 
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Muraste mõis. 

Peahoone esikülg. 

:Muraste mõis. 

Peahoone tagakülg. 
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75. MUSTAMÄE mõis (Mustamäggi). KõrvaJ.mõis, kuulus Jälgimäe 

mõisa juurde. 

Tallinna linn, elamurajoon (Keila kihelkond). 

~eahoone on tõenäoliselt väiksem ühekordne puithoone, mis kae

tud viilkatusega (katteks tõrvapapp). Seinad ja otsviil on 

vooderdatud püstlaudadega. Katusel on üleulatuvad lihtsate 

laudkarniisidega räästad. Aknad on pea ruudukujulised, väike

sed, 4-ruudulised ning ääristatud lihtsate piirdelaudadega. 

Hoonest on säilunud kuni 2/3. Ta võib pärineda llX saj. III 

veerandist. On kasu tu sel elamuna ning varisemas. 

Valitsejamaja (?) või ka hilisem peahoone on ühekordne väiksem 

puithoone, mis kaetud lameda V iilkatusega (katteks eternii t). 

Räästad on laialt üleulatuvad ning viimased sarikapaarid koos 

pennidega avatud, sarikajalad on kujundatud. Seinad on vooder

datud seklist kuni akendeni püstvoodriga, kõrgemal aga rõht

salt. Suurtel 3-ruuduga akendel on puitluugid. Hoone alune on 

kellerdatud. Hoone otsal on veranda-laadne esik. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. lõpust ja ta on kasutusel elamuna, heas sei

sundis. 

Mingeid teisi kõrvalhooneid pole säilunud. 

Park on kirjeldatud koos Glehni lossiga, mille vahetus lähedu

ses Mustamäe mõis asub, pargid on neil seejuures liidetud ühi

seks tervikuks. 

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1975.a. 
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Mustamäe mõis. 

Arvatav pe ahoone? 
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76. MÕIGU mõis (Moick). Rüütlimõis. 

Sommerlingi ~n, Mitsuriäi nim. kolhoos (Jüri kihelkond). 

Peah~ on ühekordne väike paekivihoone, mis kodanlikui pe

rioodil remondiga mõnevõrra muudetud ilmega. Hoonet katab 

poolkelpkatus, katteks vormikivi, omab profileeritud räästa

karniisi (selle vorm ei ole algne). Osaliselt on välja ehita

tud ka lakakorrus, millest algaeks võib lugeda liube hoone 

otstel akendega poolviilus. Põhikorrusel on ühtlaste vahedega 

paigutatud võrdlemisi väiksed aknad, 6-ruudulised. Hoone taga

küljel on säilunid väike klaasitud puitveranda. Algset ehitust 

võib lugeda XIX saj. alguse klassitsistlike proportsioonidega 

hooneks. Ta on kasutusel elamuna ja heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, kuid nad paiknevad kompaktses rüh

mas peahoone kõrval, pea kõik on varemeis. Olulisemad on: 

Laudad moodustavad suletud nelinurkse sisehooviga hooneteploki 

mille põhiehitusteks on kaks paralleelset laudahoonet. Need 

olid krohvimata, paekiviehitused, mille müürides kasutatud ka 

lõhutud maakive. Hooneid katsid viilkatused. Kõrgel asetsevad 

väikesed nelinurkaed aknad omasid tiheda ruudustiku (20 ruutu) 

Uhe lauda otsviilus ehitusaasta: 1879. Hooned on varemeis. 

Töölistemaja on krohvi tud paekivihoone, mida katab poolkelpka-
,. 

tus (katteks katusekivi), omab kitsaid laudkarniise. Aknad 

paiknevad madalal ja on väikesed, 4-ruudulised. Osa hoonega 

liituvast majandushoonest on sisse langenud. Hoone võib päri

neda peahoonega samast ehitusajast. 

Ait oli paekivist keskmise suurusega ehitus, mida kattis pool

kelpkatus. Omas profileeritud räästakarniisi. Ehitus võis olla 

samaealine peahoonega. Praegu varemeis. 



; 

.. 

- 2 - 21 

Kelder on maasisene ja kaetud kõrge muldkatusega. Otsafassaad 

on laotud paekivist astmelise viiluga. Võib pärineda nx saj. 

lõpust. 

Park on väike, eriliselt kujundamata hõre lehtpuupuistu, mis 

künkal asu.va peahoone juurest laekub Ulemiste järve suunas. 

Vali taevad saared. Hoone ees väike ringväljak, kuhu pääseb 

juurdepääsuteega majandushoonete vahelt. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1968.a. 
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Mõigu mõis . 

Peahoone esikülg. 

Mõigu mõis. 

Maj L.lldushooned. 
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77. MÕISAMAA mõis (Moisamaa). Poolmõis (Hoflandstelle), kuulus 

Kernu mõisa juurde. 

Ni sai lr/n, Haiba sovhoos (Hageri kihelkond). 

Ei ole külastatud • 
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78. NABALA mõis (Nappel). Rüütlimõis. 

Saku k/n, "Rahva Võit" kolhoos (Jüri kihelkond). 

Peahoone on ühekordne keskmise suurusega kivihoone. Ehitus on 

kompaktsete proportsioonidega ja liigendamata pindad.ega hoone. 

Ta on kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, millel katteks 

S-kivi. Katuse- ja poolviilu piirav karniis on lai, pro~ilee

ritud ja valgendatud, tema all kulgeb külg~assaadidel kitsam 

profileeritud vöö. Silutud karniisipindadega on kontrastis 

seinte pritskrohvkattega. Karniisie on poolviilude all krepi

tud. Tube on ka lakakorrusel, mille aknad on poolviiludes paa

risakendena, lakapealeet valgustavad mõlemil ~assaadil 2 aeg

mantakent väikeste katuseakendena. Katuse harjal asetsevad 

sümmeetriliselt 3 korstnapiipu. Hoone aknad ei ole suured, 6-

ruudulised. Nii esi- kui tag~assaadis paiknevad sarnaselt: 

eäikülje keskteljal asetaeva peauksest alates 3 ühtlaste vahe

dega akent ning äärmine mõnevõrra eraldatum. Peauksel on ees 

väike klaasitud ja kinnine eeskoda, millel lame viilkatus. 

Kaasajal on ta klaasaknad kaotanud. Hoone vasakul o ts~assaa

dil oli samalaadne väike lihtne lahtine palkon lameda viilka

tuse all, mis lammutatud. Suurem veranda asus paremal ots~as

saa.dil, samuti kaetud madala viilkatusega, mis ka pole säilunu 

Toad on hoones anfilaadsed. 

Hoonet võib seega lugeda klassitsistlikus stiilis ehitu

seks, mis pärineb tõenäoliselt XIX saj. I poole keskelt või II 

veerandist. Ta on kasutusel elamuna ning heas seisundis (re

mont 197 4. a. ) • 

Kõrvalhooneid on arvukalt, nad asuvad võrdlemisi suurel alal, 

orienteeritud mõisasüdant läbiva tee äärde. Osa varemeis. 

Valitsejamaja (?) on keskmise suurusega puithoone, kaetud kõr

ge viilkatu.sega, katteks eterniit, millel laialt üleulatuvad 
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räästad. Sarikajalad on kujundatud, viimane sarikapaar toetub 

kujundusega konsooltaladele, avatud on ka selle sarikapasri 

penn otsviilus. Hoone seinad on vooderdatud horisontaalse lau

distusega. Algsed aknad ei ole suured, 6-ruudulised. Lakapeal

eet valgustavad kahel pool viilus paiknevat suurt lakatoa

akent paigutatud väikesed rombikujulised aknad. Hoone võib pä

rineda XIX saj. lõpuveerandist. 

All on suur rõhtpalkhoone, mis villitud ristnurgaga. Ehitust 

katab kõrge viilkatus ü.leulatuvate räästastega (katteks eter

niit). Aida esiküljel on ulualune, mis kaetud tänapäeval vära

vatega. Aida väikesed, tugevatesse palkpiitadesse paigutatud 

uksed on kalasabamustris voodriga. Hoone võib pärineda XIX saj 

II poole keskelt. 

Laut-tall on maantee äärel paiknev pikk, maantee kulgu arvesta 

valt keskelt kergelt murtud ehitus, millele hooviküljele risti 

paigutatud küün. Need ehitused on maakividest, krohvimata sein 

tega. Lauda katus on viilkatusena, katteks laast, otsviilud 

püstlaudadest, küünil aga poolkelpkatus, katteks kaasajal eter 

niit. Lauda aknad on suured ruu.dud, mis 4-ruudulise raamiga. 

On mingil määral krohviäärist meenutav ääristus. Hooned võivad 

pärineda XIX saj. keskelt ja lõpust. 

Aednikumaja (või ka tööliselamu?) on väike puithoone, mis kor

dab kõiges valitsejamaja, on seega ka temaga ü.heealine. 

~ on väheldane, moodustades õigupoolest avara, pea puudeta 
-

esiväljaku, mille keskel dekoratiivpõõsastega ümbritsetud, 

maastikku avatud peahoone. Puudegrupid on majandushoonete poo

lel neid varjamaa või üksikult peahoone tagaküljel asuvas suu

res ehis- ja viljapuuaias. Siin ka mõned muldkõrgendikud, ilm

selt lehtlate tarbeks. Maanteel on mõisa kohal lehtpuuallee. 

Aeda ja väljakut kuj u.ndanud teedevõrk pole säilu.nud. Tervikuna 
on ala väga korratu. 

Külastatud ja pildiatatud 1974. a. 
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Nabala mõis. 

Peahoone esikülg. 



79. NEHAID mõis (Nehhat). Linnamõis. 

Sommerlingi k/n, Tallinna Linnuvabrik (Jõelähtme kihelkond) 

~eahoone on ühekordne keskmise suurusega paekivihoone, millel 

väljaehitatud mansardkorrus. Hoonet katab murdpoolkelpkatus, 

mille murtud katusepinda on manaardkorruse aknad süvistatud. 

Katusel on kitsad profileeritud räästakarniisid külgfassaadidel 

ning *a poolviilude kelbakolmnurkade all, kitsas laudkarniis 

jookseb ka katuse murrujoonel, mis aga pole algne. Hoaaa esi

fassaadis keskteljal on kitsas (ühe akna laiune) pealeehitus, 

millel väike võrdkülgne kolmnurkviil. Viilu ümbritseb eenduv 

ja profileeritud karniis. Põhikorruse aknad on kitsad, 6-ruudu

lised ning paiknevad võrdlemisi ühtlaste vahede ga. Pool viilus 

on keskmist suurt akent ääristamas kaks kitsast väikest akent 

6-ruuduga. 

Hoone võib pärineda veel XVIII saj. lõpust, tema kolmnurk

viilu vormis on veel barokset käsitlust. Ta on kasutusel kor

teritena ning rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooned paiknevad ebakorrapärase tiheda rühmanaPirita jõe 

kitsa oru nõlval. Olulisemad on: 

Vesiveski on osalt ühe-, osalt kahekorruseline krohvitud pae

kivihoone, mille müürid j~e poolel tugiatatud kontraforssidega. 

Hoonet katab kitsaste, üleulatuvate räästastega poolkelpkatus, 

katteks laast. Müüripinnal mõned metallankrud. Hoone aknad on 

väikesed, ruudukujulised või piklikud, 4- ja 6-ruudulised. Ehi 

tus võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Möldrimaja (?) on krohvitud paekivist väike hoone, millest osa 

varemeis. Hoonet katab kõrge kelpkatus (katteks tõrvapapp), 

millel kitsad üleulatuvad räästad. Aknad on väikesed, 6-ruudu-

lised. Hoone on ilmselt veskist vanem, XIX saj. algusest või 
saj andivahetusel t. 
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Valitsejama~ (?) on väike krohvitud paekivihoone, millel lai 

de üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eterniit), 

kajalad kujundatud. Hoonel esik keskteljal väikese viilkatu

sega väljaehitusena. Aknaavad ei ole suured. Hoone võib päri

neda XIX saj. lõpuveerandist. 

Laudad moodustavad hoonete ploki, mis piiravad nelinurkeet 

hoovi, osa hooneist liidetud. Nad on ehitatud paekivist, õhu

kese krohvikihiga kaetud. Katused on lihtsate, üleulatuvate 

räästastega ja laastukattega viilkatused. Otsviilud on kas 

püst- või rõhtlaudadest. Väikesed aknad on kaetud kaarsillus

tega ning tiheda ruudustikuga (8 ruutu). Ehitused võivad päri

neda XIX saj. II poolest. 

Park on keskmise suurusega, vabakujulise lahendusega ning toe

tub Pirita jõe k•tsale orule, kus veskipaisuga moodustati 

paisjärv teega üle tammi, allpool aga oli kärestikuline jõgi 

mõne kõrge saaraga. Viimaste kohal järsul oruveerul asub ka 

peahoone. Orus valitsevad jalakas, saar, saartel ka tammi. 

Kõrgemal esineb vahert ja kontrastsaid kuuski, eksootidest 

lehiseid. Park üldiselt noorem. Pargi seisund halb, risustatud 

ja võsastunud, paisjärv alla lastud. 

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1968.a. 
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N eha tu mõis. 

Peahoone otsvaade. 
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80. NIITVÄLJA mõis (Eschenrode). Foolmõis. 

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

Peahoone on väike ühekordne paekivihoone, kaetud viilkatusega 

(katteks eterniit), millel kitsad profileeritud räästakarniisid 

Need otsviilu all krepi tud. Hoone nurkadel rusteeri tud liseenid 

Korrapäraselt paiguta tud suured aknad on 6-ruud ulised ja raami 

tud lamedate krohviääristega. 2 massiivset kuid madal.at korst

n~iipu on katusele asetatud sümmeetriliselt, varustatud karnii 

side ja vahevöö ga. Kesktelj el asuv peauks varustatud valgmikuga 

Hoonet võib lugeda XIX saj. keskelt või II veerand1st pärine

vaka ehituseks, kus säilinud klassitsistlikule stiilile omane 

vormikäsitlus. Hoones asub kauplus, ta on heas seisundis. 

Kõrval.hooneid ei ole palju, valdavalt ümberehi tatud. Tähtsamad: 

Valitsejamaja (?) on peahoonest suurem korduvate ümberehituste

ga rikutud puithoone, mis aga pärineb ilmselt veel XVIII saj. 

lõpupoolelt. Seintest kõrgemat poolkelpkatust katab kaasajal 

eterniit, kuid tema harjal on säilunud unkaavad, seega võib 

oletada vanemat rookatet. Hoonel on lihtsad, üleulatuvad rääs

tad, mille all ulatuvad seinapinnast välja profileeritud otsaga 

lae kandetalad. Hoone esifassaadil on seinapind kogu ulatuses 

taandatud ning räästas toetub barokse profiiliga lõigatud ots

taga konsooltaladele. Rõhtsa laudvoodriga seinu on tugevdatud 

püstprussidega. Algsed aknad on võrdlemisi väikesed, kahe- ja 

kolmepoolega, vastavalt 6- või 9-ruuduga. Algsed massiivsed 

korstnapiibud paiknevad katusel sümmeetriliselt. 

Laudad moodustavad suure ehi tusterühma, mis omab ka sisehoovi, 

kuid hooned on kaasajal ümberehitustega tundmatuseni moonutatud 

Vanemad ehi tused olid pae- või maakivist. Uhes paisvuugiga lao

tud lõhutud maakivist hoonel kivi sisse raiutud tema kodanlikul 

perioodil ehitanud organisatsiooni embleem: Eesti Seemnevilja 
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Ühisus, ehitusaeg 1936. 

Eark väga väike, on mõned loodualikult kasvanud saared ja män

nid hoonete vahel. Peahoone ees on väikesed mururuudud, mille 

äärtel vahtraid ja kuuski. Vahetult hoone ümber väheselt mada

laid dekoratiivpõõsaid. Pargi seisund ebarahuldav, eelkõige 

teda läbiva tee tõttu. 

Külastatud viimati 197o.a., pildiatatud 1966.a. 
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Niitvälja mõis. 

Peahoone esikülg. 
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81. NISSI pastoraat (Nissi). Kirikumõis. 

Nissi ~n, Riisipere sovhoos (Nissi kihelkond). 

Peahoone on keskmise s~~~sega lihtne liigendamata fassaadidega 

paekivihoone, mis kaet~d viilkat~sega, katteks laast. Omab vä

ga kitsaid lihtsaid laudkarniise räästastel. Hoone n~rkades 

jälgi tavad r~steeri t~d nur galiseenid. Kits ad aknad on 6-r~~d~

lised, paiknevad ebakorrapärasel t, osalt kaheka~pa rühmi tat~a. 

Ehit~s on halvas seis~is, ta on ka raskelt määratava ehit~s-

ajaga: tõenäoliselt võib ta pärineda veel XVIII saj. lõp~st või 

sajandivahetuselt. Hoonet kasutatakse töökojana ja korteiitena. 

Kõrvalhooneid märkimisväärselt ei ole säilin~d. 

Park liit~b lähedase kirikupargiga, on tugevalt kahj~statud ja -
tema ilme raskelt määratav. V ali taevad vabalt paiknevad leht

pu~d, osa neist on looduslikud. Valitseb saar. 

Külastat~d ja pildistat~d 1969.a. 
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Nissi pastoraat. Esikülg . 

• 



\ 

~oo 

82. NURME mõis (Nurms). Rüütlimõis. 

Nissi ~n, Saida sovhoos (Nissi kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, mis asen

dilt kallakul ja seega osaliselt kellerdatud, mille sekkel hoo

ne otsal ja tagaküljel kõrge. Ehitus on kaetud poolkelpkatuse

ga, millel murdsarikas, kaasajal on katteks laast ja eterniit. 

Eenduv ja lai räästakarniis on kujundatud jõulise profileerin

guga, poelviilu all kulgeb lai vahevöö. Hoone nurgad on kujun

datud rusteeritud liseenidega. Esifassaadis on lamedaid lisaene 

ka äärmistee akende vahel (2 kummalgi tiival), tagafassaadis 

vaid eraldavad hoone keskosa 3 akna laiusal t. Liseenide, kar

niiside ja aknaääriste silutud krohvipinnad on kontrastis sein

te pr i tskrohviga, mis on algselt omanud punakaspruuni värvi too

ni, silutud pinnad aga hallikasvalged (jälgitav krohvikihtides) 

Hoone esifassaadis eendub kergelt keskrisaliit peauksega, mis 

kaetud madala kolmnurkviiluga. Viilu ääristav karniis on viilu 

all kitsam, viilu külgedel kordab räästakarniisi vorme. Viilu

väli on kujundatud stukkdekooriga, kus ristatud küllusesarve 

motii1: ja ehitusdaatum 1789. Risaliidi nurgad kujundatud taas 

rusteeritud liseeniga, mis laieneb ka risaliidiga külgnevale 

seinapinnale. Keskteljal asetsev uks on raamitud laia profilee

ri tud krohviäärisega, uks on sillatud lameda kaare ga, millel 

äärise s voluudiga lukukivi. Ukse kohal on raami tud seinapind 

kaetud iseloomuliku barokse võrkdekooriga. Kahel pool peaust on 

seinapinnad liigendatud kõrgete tahvlitega, millel ülal katteks 

stukkgirlandid. Ka uks on viimistletud töötlusega. Tema pooled 

on eraldatud vahesambaga.~rofileeri tud liistudega raami tud een

duvad tahvlid jaotatud kaheks pinnaks, millest alumine, madalam 

rihveldatud, eraldatud laia karniisi ja ehisvööga. Ulemiste 

tahvlite lõpetajaks on laiem hammaskarniis. Ukse kohal on suur 
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valgmik, mis samuti uksest eraldatud hammaskarniisiga. Valgmi

ku raamistik on kiirtekujuline, kuid tema keskel trapets la

ternale. Trapetsi kohal on kaks ristatud noolt. Uksel on suure 

joonelise rokokoomotiivistikuga sildiga uksekellanupp ja luku

plaat. Ka ukse käepide on sepistatud barokliku voluudimotiivi

ga. Aknad on kogu hoonel kitsad ja kõrged, 8-ruudulised, ääris 

tatud lamedate krohviääristega, raamide nurgarauad on baroksed. 

Aknad on paigutatud rahmitatult kahekaupa või aksikult (hoone 

tiibadel), puuduvaid asendavad petikaknad. Poolviiludes asu

vaid lakatubade aknaid äär1stavad väikesed ruu.dukujulised laka 

aknad. Hoone tagafassaadi keskteljel paikneb uksaken, mis ääri 

tatud kahe saal.i aknaga. Ukse ees on lai terrass, kust laskub 

temast kitsam, kuid küllalt lai ja kõrge kivitrepp parki, 

ääristatud astmelise kivirinnatisega. Hoone ahte otsafassaadi 

on hiljem ehitatud puidust esik trepile majandusruumidesse. 

Ehituse katusel asetsevad teiste hilisemate korstnate hulgas 

sümmeetriliselt kaks massiivset korstnapiipu, mis algsed kar

niisid kaotanud. Nendesse korstnatesse on koondatud mantel-

korstnalaadaalt kõikide vanemate kattekollete suitsulõõrid. 

Toad on antilaadses sasteemis. 

Seega võib lugeda peahoonet stiilseks varaklassitsistli

kuks ehi tuseks, kus dekoori s ja ka ruumiprogrammis säilinud 

veel barokset elementi, sepistea ka rokokoodekoori, peauks aga 

varaklaasitsistlikus käsitluses. Hoonet kasutatakse kauplusena 

ja korteri tena, on ka tahj e ruume ning ta on ebara.huld avas 

seisundis. 

Kõrvalhooneid on säilu.nud vähe, needki ümberehit~stega moonuta 

tud. Hooned moodustasid peahoonega mõneti seotud reeglipärase 

rühma pargi äärel. Olulisemad on: 
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Ait on pikk paekivihoone, krohvitud seintega, kaetud laastu

kattaga lameda poolkelpkatusega. Hoonel on külgfassaadides 

astmeline räästakarniis, mis kulgeb ka profileeritud karniisi

na poolviiluall. Viilu külgedel karniis puudub. Hoone esifas

saad omab pika ja sügava ulualuse, mille ees oli kaaristu. 

Viimane pole säilunud. Ehitus kaasajal tugevalt moonutatud, 

algselt võis pärineda XIX saj. algusest. 

Valitsejamaja (?) on väike puithoone, kaetud üleulatuvate 

räästastega ja laastukattega viilkatusega. Seinad on vooderda

tud rõhtsalt. Aknad on väikesed, 6-ruudulised ja ääristatud 

profileeri tud laud ad ega. Ukse ees väike lahtine eeskod (;.1. viii

katuse all, mida toetavad lihtsad pui ttulbad. Hoone võib päri

neda XIX saj. II poole keskelt. 

l!audad ja taJ.lid moodustavad suurema hooneterühma maantee ää.Pe 

mis osalt müüriga piiratud sisehoovi külgedel. Enamuses ümber

ehi ta tud või sinna juurde ehi ta tud kaasaegse tüüplaudaga lammu 

tatud. Alles on üks tallihooneist (?), mis on krohvitud paekiv 

ehitus, aknad sillatud seejuures telliskivist lameda kaarsillu 

sega, mis eendatud ja krohvimata. Katus on üleulatuvate 

tega viilkatus (katteks eterniit) ja otsviiludes avatud viimas 

sarikapaariga ning pennidega. Sarikajalad ja sarikaid toetavat 

kansooltalade otsad kujundatud. Otsviilud on vooderdatud rõht

laudadega, kus rambikujuline lakaaken. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. II poole keskpaigast või lõpust. 

Rehi on väga pikk paekivihoone krohvitud seintega, kaetud laas 

tukattel, kei~katusega, millel lihtsad üleulatuvad räästad. 

Võib olla XIX saj. I poole ehitus. 

~ ei ole suur, on kaheosaline. Esiväljak on väike, siia 

suundub otse tee üle kilomeetri pikkusalt alleelt, mille suhte 

on peahoone küljega. Esiväljakut piirab tihe vabas planeeringu. 
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puistu. VabakujuliDe on puistu ka peahoone taga, kuigi siin on 

jälgitavad tasapinnaliste terrasside jälgi vanemast, regulaar

eest aiast. Vali taevad liigid on saar, tamm, vaher, on kuuaki 

ja üksikuid lehiseid. Allee on lehtpuudest. 

Parki suundub pikk puiestee lehtpuudest, mis lõpeb pargi 

äärel suure värav aga. See kujutab endast kõrget hobuvärav at, 

mis ääristatud kü.lgedelt madalata j algväravatega. Väravakasred 

on lameda kaarega, sillustes on kõigil avadel lukukivid. Avad 

on eraldatud kõrgete pilastri te ga ( 4 tk.), mille profileeri

tud kapiteelid toetavad laia ehisvööd. Selle friis on kujunda

tud metoopide ja triglüüfidega ja tilgakestega. Friisi kohal 

on värava sein lõpetatud laia profileeritud ja eenduva karnii

siga ja kaetud lameda laastukatusega. Värava mtUemad pooled 

omavad analoogilise kujunduse, ehisvöö kulgeb ka väravamüüri 

otstel. Seega võib väravat lugeda varaklassitsistlikuks raja

tiseks ilmselt j uba XIX saj. algusest. Värav on tikee stiilse

msid Harju rajoonis. 

Pargi seisund on ebarahuldav, teed lõhutud, park funkt

sioonita ja metsistuv. 

Külastatud ja pildiatatud 197l.a. 
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83. NÖMBRA mõis (Nömbra). Poolmõis. 

Kose ~n, Alavere sovhoos (Kose kihelkond). 

Peahoone on väike ühekordne puithoone, mis kaetud seintest 

kõrgema poolkelpkatuse ga (katteks tõrvapapp), omab külgfassaa 

didel kitsaid ja poelviilus laiemaid eenduvaid laudräästaid 

kitsa profiillauaga all. Seinad on vooderdatud ~õhtsalt. Ak

nad on kitsad ja väikesed, algsed 6-ruudulised. Tube on ka 

lakas, hoone otstel, kus aknad avanevad poolviilu. Aknaid ümb

ritsevad profileeritud piirdelauad. Hoone esifassaadil on lai 

ja Viilkatusega kaetud klaasitud palkon, mille aknad on suu

red, nelinurksete tihedate raamidega, viil vooderdatud diago

naalselt. Hoone keskel on paiknenud mantelkorsten, mis määrab 

ruumijaotuse ja anfilaadsuse. 

Ehitust võib lugeda nx saj. alguse või vanemaks, saj an

di vahetuse ehi tuseks. Ta on kasutusel elamuna ja halvas sei-

sundis, va.risemas. 

Kõrvalhooneid on säilunud üksikuid, need ka algselt vähe. 

Laut on pikk lihtne rõhtpalkhoone ristnurgaga ja kõrge maakivi 
-

sokliga. Hoonet katab viilkatus (katteks tõrvapapp), viilud 

vooderdatud püstlaudadega. Ehitus võib kuuluda XIX saj. II 

poolde. 

Ait-kuivati (?) on väike lõhutud maakividest ja tellistest 

segaehitus, kus kasutatud ka kivitulpade vahele villitud rõht 

prusse. Avad ja hoone nurgad laotud hambuvalt puhta vuugiga 

tellistest. Avad seejuures kaetud lameda kaarega sillustega. 

Laastukattega viilkatus omab laiu, üleulatuvaid räästaid. Vii

lud vooderdatud rõhtlaudistusega. Ehitus võib pärineda viima

sel t saj andivahetusel t. 

~ark puudub, kuna mõis asub väikesel põllu alal suure metsa 
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sees. Peahoone ees on muruväljak üksikute, vahetult hoone 

seina ääres kasvava puuga (saar), taga väike aed. 

Külastatud ja pildiatatud 1972.a • 
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84. NÕMMEMÕIS (Nömmemois). Kõrvalmõis, kuulus Ravila mõisa 

juurde. 

Kose ~n, Ravila sovhoos (Kose kihelkond). 

Peahoone oli keSkmise suurusega ühekordne puithoone, millest 

säilunud pool. Hoone on kaetud seintest kõrgema poolkelpkatu

sega, millel otstea unkaava. klgne kate võis olla õlg, nüüd 

laast. Räästad on üleulatuvad. Hoone seinad on vooderdatud rõht 

voodriga, väikesed aknad omavad hilisema raamistiku. Hoone lam

mutamiskoht avab ehituse keskel paikneva suure mantelkorstna, 

mille alaosa on kuubitaoline, katusele ulatub kõrge korstna

piip. Ehitust võib lugeda XIX saj. alguse hooneks, säilunu~ osa 

kasutatakse korterina ja see on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole säilunud palju, nad on peahoonega siduma

tult hajali sissesõidutee ääres. Olulisemad on: 

Laut - suur maakivihoone, mis ei ole kogu ulatuses säilunud. 

Seinad on kaetud õhukese krohvikihiga, hoonet katab kõrge, 

laastukattega, üleulatuvate räästastega viilkatus. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole algusest. 

Tall-elamu (?) on pikk maakivist hoone, mille krohvimata müüri

des ka tellisseinu. Hoonet katab kõrge kelpkatus, mille nurka

des unkaavad, praegu katteks laast. Räästad on üleulatuvad. 

Hoone esiküljel on üks osa seinast taandatud, kuid ulualust ta

valises mõttes ei moodusta: räästatala toetavad tugevad nelja

tahulised tellistulbad ulatuvad tema taga oleva veinani, liigen 

dades hoone seinapinna eraldatud vahedaks. Hoone võib pärineda 

XIX saj. II poole keSkelt. 

Park puudub, peahoonet ümbritseb aed ning selle äärtele istuta

tud üksikud vahtrad ja grupp lehiseid. Avaram muruväljak on 

kaevu ümber, kus ka üksikpuid. 

Külastatud J·a pildiatatud 1975 . a. 
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85. OHTU mõis (Ocht). Rüütlimõis. 

Vasalemma ~n, Vasalemma sovhoos (Keila kihelkond). 

Peahoone on suurem kahekordne kivihoone, mis kaetud kõrge 

poolkelpkatusega. Sellel murdsarikas, algne S-kivikate asen

dati laastukattega 1939.a. Katuseräästa karniisid on laiad, 

kuigi väheeenduvad, paiknevad külgfassaadidel ja otsafassaa

dil kelbakolmnurga all, poolviilu külgedel on katuse äär sei

napinnaga tasa. Poolviilu all kulgeb lai vahevöö, esi- ja 

tagafassaadil samuti hoone otstel on selline lai vöö korruste 

vahel. Räästakarniisist madalamal kulgeb kitsas profileeritud 

vahekarniis. Seinapinnad omavad ka vertikaalse liigenduse, 

mis on esifassaadis aknarühmi eraldavate pilastritena, taga

küljel samas süsteemis liseenidega. Seinte krohvipinnad on 

pritskrohviga sissesegatud tumeda puusöepuruga, liseenid, kar 

niisid, aknaäärisad jms. aga omavad heledaid siledaid pindu, 

mis loob seinapindade elava liigenduse, kuigi hoone on hästi 
,-

valitud, tasakaalustatud proportsioonidega. 

Hoone esifassaadi kujundab kolme akna laiuselt pilastri

tega eraldatud seinapind keskteljel, mis kaetud madala kolm

nurkfrontooniga. l 1assaadi äärel on aken teistest eraldatud ja 

samuti ääristatud pilastritega. Seega on esifassaadis 4 pi

lastrit, tagafassaadis samal kohal 4 liseeni. Pilastrite kapi 

teelid on kujundatud vahekarniisi all elava rokokooliku stukk 

dekooriga. Peakorruseks on teine korrus, millel aknad kõrged 

ja suured, 6-ruudulised, alakorruse aknad on pea ruudukujuli

sed, ka 6-ruudulised, kuid asetatud väga madalale, soklile. 

Aknad on kõigil fassaadidel ääristatud lamedate, nurkadel 

laiendatud krohviääristega. Esifassaadi keskmised kolm eral

datud peakorruse akent omavad lameda kaarega avad, sama kOr-

dub tagafassaadis, teised aknad nelinurksed. Lameda kaarega 
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on kaetud ka keskteljal paiknev peauks. Otsafassaadides esi

neb petikaknaid. Kolmnurkfrontoon hoone esiküljel on äärista

tud räästakarniisi kordava eenduva karniisiga, viiluväljas on 

ovaalaken laia krohviäärisega, mis ümbritsetud viiluvälja 

täitva rokokoostiilis stukkornamendiga väga kaunis töötluses. 

Viilu tippu kroonib metallist barokne vaas. Ka hoone katuse

nurkades on säilunud mõned suurejoonelised sepistatud lohekuju 

lised veesülitid. Peauks on ääristatud kahe lameda pilastriga, 

mille taimdekooriga kapiteelia ka rosett. Ukse kaarsilluse ko

hal lainja kaarega rokokoostiilis ehisvöö, milles akantusmo

tiiv ja rullisornament. Osa dekoori katab ka ukseava krohvi

äärist. Suurejooneline on kabe poolega barokkuks, mille vahe

sambaga pooli ta tud tahvli t jaotatud kaheks pinnaks. Alumine 

voluudilaadselt eenduv pind on madalam, ülemine, profileeritud 

liistudega pind kõrgem ja lõpetatud lainja kaarega karniisi 

all. Selle kohal valgmik. Uksetahvlitel reljeefset rokokoo

dekoori. Ukse kohal hilisem·, seda moonutav väikle metallist va

rikatus, mida toetavad spiraalikujulised sepistatud kandjad. 

Hävinud on metallist ehispitsiga ääris viilkatuse esiküljel. 

Fassaadi lõpetavad kaks katusele sümmeetriliselt paigutatud 

massiivse~t korstnapiipu, mis liigendatud kitsaste vööde ja 

karniisidega. 

Tagafassaadis on keskteljal paiknenud mingi palkon, mis 

on kaasajal asendatud ilmatu lahtise verandaga viilkatuse all. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, jättes keskteljele ala

korrusele avara vestibüüli ja teisele korrusele esifassaadile 

avanevate akendega saali. Vestibüüli põrand on kaetud kiviplaa 

tidest põrandaga, tema küljeseinas on säilinud kõrge kamin ja 

kaminapealne ehisplaat. Kamina profileeritud katteplaati toe

tavad voluudimotiividega külgplaadid. Kaminapealdisel on rikka 

liku barokkdekooriga ääristatud 2 vapikujutist ning voluut

frontoon nende kohal. Kogu frontooni väli on põimuva reljeef-
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dekooriga. Kaminat omistatakse kiviraidur J.Winterile ning ta 

on dateeritud XVII sajandi tööks. Vestibüülist tõuseb vahe

podestidega puittrepp teisele korrusele, kusjuures säilunud 

trepi käsipuu omab varokse lõike, samas laadis on teda deko

reeri V taimemotiiv. Vestibüüli lage kannavad kaks doskaana or 

d:eri sammast. 

Saalis on laed kujundatud peegelvõlviga, mille all ham

maskarniis. Taolisi lagesid esineb ka teistes tabades. Saalis 

on säilunud ka erakordselt kaunis rokokooahi suurtest heleda

test kahhelkividest. Pottidel suurepärased rokokoomotiivid, 

ahi dekoreeritud voluutidaga vahekarniisidega ja krepitud vii

ludega. Ahju keskteljal niss, mis ääristatud voluutidega, 

nissi põhjas relj eefne figuur. Ahi toetatud "lõvi j algadel e"· 
~ 

Peahoones on esinenud ka hilist historitsistlikku sisekujun-
. 

dust mitmete kappide näol, mis lammutati suuremas osas l966.a. 

Lakas ahjukahleid veel ühest rokokoo ahjust. 

Seega on Ohtu peahoone hinnaline barokkstiilis ehitus, 

kirjanduse andmeil püstitatud l760.a., kus dekooris esindatud 

rokokoo. Uksikdetailid (raidkamin) on aga veel XVII saj. pä

ritoluga. Hoone seisund oli l969.a. rahuldav. Kaasaegse kasu

tamisviisi (kool likvideeritud) ja seisundi kohta autoril 

puuduvad andmed. Hoone kuulub Vasalemma sovhoosile. 

Kõrvalhooned on peahoonega seotud ansambliliselt, moodustades 

kompaktse hoonestuse. Paljud ehitused on säilunud vaid varema 

tena, osa ka ümber ehitatud. Kõrgele peahoonele on vastandatu 

nelinurkse esiväljaku külgedel madala, pikad hooned, millest 

alles vaid üks. Olulisemad kõrvalhooned on: 

Valitsejamaja on ühekordne massiivne paekivihoone, mis kaetud 

kõrge poolkelpkatusega, algselt kaetud S-kiviga, nüüd laastug 

Katusel pro f ileeritud räästakarniisid külgfassaadidel ja pool 
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viilu kelbakolmnurga all. Poelviilu all kulgeb lai vahevöö, 

.mida toetavad hoone nurkadel nurgast vähe nihutatud liseenid. 

Väikesed kitsad aknad on 6-ruudulised, omavad lamedaid kroh

viääriseid. Aken lakatuppa poelviilus on ruudukujuline ning 

siin oli osaliselt säilinud algne tihe raamistik (12 ruutu). 

Valitsejamaja peauks on varaklassitsistliku kujundusega, te

ma kaheks tasandiks jaotatud tahveldisest on alumised rihvel

datud pindade ga, eraldatud vahekarniisiga. Ukse lukusilt on 

vaasi.motiiviga rikkalikult kujundatud varaklassitsistlik töö. 

Ukse kohal on ruudukujuliste raamidega valgmik, milles tra

petsikujuline ava laternale. Hoone keskel on võimas mantel

korsten, .mille vööde ja karniisidega piip on katuse keskel. 

Hoonet võib seega lugeda varaklassitsistlikuks ehituseks veel 

XVIII saj. lõpuveerandist. 

Valitsejamaja juurest tuleb jalgvärav peahoonet piira

vas mtiüris, väravaava kaetud kõrge kaarega. 

Ait esiväljaku küljel on vanem paekivihoone krohvitud seinte

ga, .millele keskteljal ette ehitatud juurdeehitus. See on 

eenduv maa- ja paekiviehitus, .mis krohvikatteta. Juurdeehitus 

omab kõrge ja terava kolmnurkviilu, .madala alakorruse kohal. 

Viilus on kaks väga suurt teravkaarelist akent ja nende kohal 

väike ü.maraken. Alakorrusel on .mõned lameda kaare ga avad, 

.millel kitsa karniisiga tü.mpanoni .meenutav väli ukse kohal. 

Kolmnurkviilu ääristab astmeline eenduv karniis, viilu tipus 

on aga kõrge metallvarda otsas vaskmuna ja ilmakaari tähistav 

sepis, millel barokse lõikega tuulelipp veel XVII sajandist. 

Seega on peahoonega põhimõtteliselt üheealisale aidale liide

tud XIX saj. lõpul historitsistlikus stiilis pseudogooti ele

mentidega juurdeehitus. 
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~ad on hooneterühm kahest pikast paralleelhooneat, mis ots

tel ühendatud müüridega. Hoonete vahele jääb aisehoov. Laudad 

on krohvitud paekivihooned, mis kaetud viilkatuatega (katteks 

eterniit). Enamik uksi on kaetud lamedate kaartega. Lautade 

tuumikua võib olla vanemaid kooneoai, kuid tänapäevase väli

muse on nad tõenäoliselt omandanud XIX saj. II poole keskel. 

~ ei ole suur (3,8 ha) ja on kaheosaline. Ees on müüriga 

piiratud, külgedelt hooneatatud ruudukujuline esiväljak, mille 

keskel mururing, piiratud ringteega hoone ette. Väljaku keskel 

on varem paiknenud mingi sammas kõrgel poatamendil. Peahoone 

fassaad on väljakule kogu ulatusea avatud, vaid väljaku nurka

des on väheaelt puudegruppe vabas paigutuaea. Maanteel vära

vast kahel pool on lehtpuuallee. Hoone taga on samuti osalisel~ 

müüriga piiratud. Peahoone tagakülg on osaliselt ka siin ava

tud, üldiselt aga kasvab pargialal erilise kujunduseta vaba

park, mis alläärel lõpetatud tiigiga. Sellel ebakorrapäraaed 

kaldajooned ja väike saar. Siin park muutunud pargimetaaks, 

vana teedesüsteem täiel määral kustunud. Tiigi kaldal 3 põlis

tamme. Muidu park liigivaene, peale tammede saared, kuuaed, 

vahtrad, pärnad. Pargi seisund ebarahuldav, tal puudub funkt-

sioon. 

Külastatud viimati 1969.a., pildiatatud 1966.a. 
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Ohtu mõis. 
Peahoone esikülg 

Ohtu mõis. 

Peahoone taga
klilg. 

Ohtu mõis. 

Peohoone peauks. 
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86. ORU mõis (Orrenho~). RU.U.tlimõis, kuid kuulus Tabala mõisa 
juurde. 

Kuivajõe ~n, Oru 8-kl. kool (Kose kihelkond). 

Peahoone on suur kahekordne ehitus, mille alakorrus on krohvi 

tud paekiviehitua, teine korrus aga puidust. Hoonet katab 

plekk-kattega viilkatua, keskriaaliidil hoone esiküljel on 

aga sama kõrge kelpkatua. Rääatad eenduvad tugevalt, nende 

all on sarikajalad kujundatud, viimaaed sarikapaarid otsvii

ludes koos pennidega on avatud, toetudes profileeritud otste

ga konaooltaladele. Alakorruse seinad on kaetud pritskrohviga 

ning kiviosa lõpeb kergelt eenduva ja kitsalt profileeritud 

vahekarniisiga, mis meenutab kõiges räästakarniisi. Puitosa 

seinad on vahekarniisilt kuni aknalaudada jooneni vooderdatud 

pU.stlaudadega, sealt kulgevait vahevöölt kõrgemal aga hori

aontaallaudistusega, nurgad kujundatud püstsete nurgalaudade

ga. Esifassaadis eendub tugevalt hoone keskteljal 3 akna laiu 

selt keskrisaliit. Ka hoone parempoolses otsafaasaadia on ma

dal ja väike väljaehitus viiikatuse all. Ala- ja ülakorruse 

aknad asetaevad rangelt kohakuti ja on üldiselt paigutatud 

ühtlaste vahedega, vaid tagafassaadi keskosas on suurte kolme

poolega saaliakende juures laiemaid vahesid. Alakorruse aknad 

on kõrged, kaetud lameda kaare ga ja ääristatud lamedate krohvi 

ääristega, ruute on 6. Samalaadaed on teise, puitkorruse ak

nad, puudub vaid kaar ja ääristeka on piirdelauad. Akende ko

hal on väikesed ehissimsid. Nagu märgitud, on tagaküljel II 

korrusel kaks kolmepoolelist ja 9-ruudulist saaliakent. Lruta

pealset valgustavad otsviiludes kaks paariti asetatud suurt 

akent, 6 ruuduga. Ke:Slsrisaliidi katusekolmnurgas on ka segment 

aken. 

Seega võib lugeda hoonet kahes etapis püstitatud ehitu-
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seks: alul kivist alakorrus, ilmselt veel XIX saj. lõpul, 

siis XX saj. alguses teine, puidust korrus. Hoones on kool 

ja ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid omab mõis suurel arvul, mitmed neist on ka 

algse ilme ga. Pailmevad pargi ja maantee äärtel peahoonega 

seostamatult, kuid reeglipärastas rühmades. Olulisemad on: 

Laudad moodustavad nelinurkse hoovi ümber koondatud hoonete

rühma (osa hävinud), kuid osa laudahooneid ka sellest rühmas 

väljaspool. Hooned on paekivist ja krohvitud, kaetud laastu

kattaga kelpkatustega, millel kitsad, üleulatuvad räästad. 

Osal laudahooneil uksed lameda kaa.rega, alalad nelinurksed. 

Laudaplokis paiknevad ehitused võivad pärineda XIX saj. kes

kelt. Uks eraldiseisev suur laut omab aga kõrge poolkelpkatu 

se (katteks eterniit), millel poelviilus alles suur segment

&ken, hoone võib pärineda samuti XIX saj. keskelt. 

Tall (?) krohvitud paekivihoone, mis kaetud lameda poolkelp

katusega, katteks laast, räästad väga kitsad. Piklikud alalad 

puitlengidega ja avad 8-ruudulise raamistusega. Hoone võib 

pärineda XIX saj. I poolest. 

Ait-töölistemaja on väga pikk krohvitud paekivihoone, mille 

erinevaid ehitusperioode tõestab erineva suurusega ja eri

kõrgustel asetsevate akende ja uste rida. VäJ.davad kitsad 

3-ruudulised ühepoolega või 6-ruudulised kahepoolega aknad. 

Katus on tänapäeval eterniit või laastukattega viilkatus. 

Ehitus võib osades pärineda veel XIX saj. I poolest, osa II 

poolest. 

Park on võrdlemisi suur, kuid erilise kujunduseta lihtne vab 

park, kus hoone ees esiväljakut asendav suur karstitiik (su

vel tihti kuiv). Teda ääristavad tiheda istutusviisiga leht

puurühmad, põhiliselt pärn ja vaher. Peahoone taga kogu fas-
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saadi av av suurem väljak, mis samuti ääristatud tiheda istu

tusviisiga puistust, siin liiandub ka palju saari. Ka pargi 

tagaosas laugatuslehtreid ja tiike. Fargi küljel, osalt toot 

mishoonete vahel kaob .maa alla Tuhala jõgi. l?ark asub Kata 

karstiala piires. l?eahoone nur~al kasvavad .mõned võimsad 

pärnad (2 tk LK-all eraldi), mis näivad tähistavat siin asu

nud .mingit varasemat pargipuude rühma. 

l?argi seisund rahuldav, teda rikuvad spordiväljakud ja 

-rajatised tagavälj akul. 

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 1968.a • 
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Orll mõis. 

Peahoone esikülg. 

Orll mõis. 
Peahoone tagakülg. 
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87. P AASIKU mõis (1' asik). Rüü tlimõis. 

Kehra k/n, Kehra sovhoos (Harju-J aani kihelkond). 

Peahoone on väiksem ühekordne puithoone, mis kaetud laastukat

tega ja üleulatuvate räästastega viilkatusega. See oli 1966.a. 

suures ulatuses varisenud. Hoone seinad on vooderdatud rõht

voodriga, aknad on seejuures väikesed, ääristatud piirdelauda

dega ja 6-ruudulised. Toad on osalt anfilaad aed. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt, oli 1966.a. mahajäetud ja 

varisemas. Praegune seisund ei ole autoril teada. 

Kõrvalhooneid säilunud vähe, asuvad peahoone läheduses, moodus 

tades teatavas mõttes korrapärase rühma. Olulisemad on: 

!!! -mitte suur, kuid kompaktsete proportsioonidega maakivi

hoone, krohvimata seintega. Kaetud seintest kõrgema laastukat

tel pool~elpkatusega. Sellel külgfassaadides laiad laudkarnii

sid, mis poolviilu all krepitud. Aida uks on raamitud laia een 

dumatu krohvitud pinnaga, llks ise on aga vooderdatud ruutkala

sabamustris laudistusega. Hoonet võib lugeda XIX saj. alguse 

või I poole ehituseks. 

Laudad on paigutatud kahe paralleelse hoonena. Nad on maakivis 

õhukese krohvikattega või ka osalt krohvimata seintega, kaas

ajal osaliselt ümber ehitatud hooned. Katused on laastukattega 

ja laudadest otsviiludega viilkatused, ühel laudal on otsal 

kõrge muldramp. Ehitused võivad pärineda XIX saj. II poolest. 

~ on väike, kuid võrdlemisi tihe, erilise kujunduseta vaba

puistu, kus domineerivad saar, vaher, mõni tamm. Peahoone ees 

väike väljak, taga see puudub. Puid ka aida ümbruses. P argiga 

piirneb väike viljapuuaed. Park täiesti metsistunud, kasutueet 

Külastatud ja pildiatatud 1966. a. 
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P aasiku mõis. 

Peahoone esikülg . 
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88. PALA mõis (1? all al). Kõrvalmõis, kuulus Udriku mõisa 

juurde • 

.Anij a k/n, Riigi maafondi maa (Kadrina kihelkond). 

Ei ole külastatav • 

122 
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89. PALLASTE mõis (J? allas). Kõrvalmõis, kuulus Leetee mõisa 

juurde. 

Klooga k/n, Riigi maaf'ondi maa (Harju-Madise kihelkond). 

Ei ole külastatav. 



90. PALVERE mõis (Pallfer). Kõrvalmõis, kuulus Ravila mõisa 
ju.u.rde. 

Kose ~n, Ravila sovhoos (Kose kihelkond). 

Peahoone oli ühekordne keskmise suurusega maakivihoone, mille 

müürid laotud puhta vuugiga lõhutud maakividest, eriti heas 

müüritehnikas on hoone nurgad, kus kivid tahutu.d plokkideks 

ja liidetud müüriga hambuval t. Aknaavad on ääristatud samuti 

hambuva ladumisviisiga laotud tellistega, avad kaetud lameda 

kaarsillusega, mille kohal on kergelt lainjaa aimss. Xaas

ajal on hoonele rajatud teine telliskivist korrus. 

Algne ehitus võib pärineda XX saj. algusest või saj andi

vahetuse st. 

Kõrvalhooneist on alles väike akendeta maakiviai t, mille müü

rides kasutatud paekivi. Seinad õhukese krohvikattega. Hoonet 

katab üleulatuvate räästastega ja seintest kõrgem kelpkatus, 

katteks S-kivi. Hoone omab häid proportsioone. Uksed kaetud 

kas horisontaalse või kalaaabamuatris voodriga. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. I poolest. 

Teised kõrvalhooned ulatuslikult ümber ehitatud või lammutatu 

~ on väike ning kaotanud oma ilme. Peahoone seinte ääres 

kasvab korrapäratul t saari, vahtraid. On jälgi mingist puud e

reast ja aiast. Teedevõrk on kaasajal muudetud tundmatuseni. 

Külastatud ja pildiatatud 1971. a. 



-11J 

P al vere mõis. P eaboone. 
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91. PAUNKtlLA mõis §P aunküll). Rüütlimõis. 

Kose ~n, Paunküla Invaliididekodu (Kose kihelkond). 

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, millest viimane ehita

tud kaasajal. Algne ehitus pärineb XIX saj. I poolest ja oli 

klassitsistlikus stiilis. Ta põletati 19o5.a. ja taastati ek

lektilises laadis ehitusena, seejuures lammutati peakorrust 

katnud algne mezzanino ning sammasportikus. Kaasajal on säi

lunud vanast kõrge soklikorrus, mis eraldatud peakorrusest 

kitsa soklikarniisiga. Soklikorruse aknad on ruudukujulised, 

4-ruuduga. Raami tud aknad laiade krohviääristega poole kõrgu

seni, ülaosas on lukukivi. Põhikorrusel on säilunud esifassaa 

dis algne akende rühmitamine: keskteljal paiknev peauks on 

ääristatud 2 kitsa ja 2 laiema almaga, seejuures laiem on 

pilastri te vahel. Järgnevad 3 akent, mis ühtlaste vahede ga, 

nende aknalau.da.de joonel kulgeb ki taas vahevöö, mida lõikavad 

aknaid äär1stavad lamedad krohviäärised. Viimased on pikenda

tu.d ning toetavad alma kohal asuvat profileeri tud kitsast sim 

si. Selle all on aga seinapinnast eenduv lukukivi. Neile kol

mele pidulikult kujundatud aknale järgneb akende rida lõpetav, 

teistest pikema vahega ning kahe pilastriga eraldavalt rõhu.ta

tud kõrge kaaravaga aken, mis ülalt kaetud kaarfrontooniga, 

all aga on seinapind liigendatud eenduva tahvliga. Aknad on 

seejuures kitsad ja kõrged, 8-ruudu.lised. i!'assaadi seinapinna 

lõpetab ülal kitsas vahevöö ning laiem ja eenduv profileerin

guga räästa.karniis. Selle kohale on ehitatud kaasaegne ilmetu 

korrus XX saj. algusest pärineva lameda plekk-kattega kelpka

tuse ülestõstmisega. 

Peaukse ees on säilunud kõrge trepipodest, mille all to 

võlviga läbikäik. Podestilt laskub astmelisalt ääristatud lai 

kivitrepp. Ukse kohal on säilunud samast perioodist pärinev 

metallist varikatus, millel kõrge kaar ja ees aegmantakent 
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meenutav a.Zuurne võre. Varikatust kannavad metallist eklekti

lise kujundusega tugikäpad. 

Hoone tagaküljes on keskteljal eenduv kolme akna laiune 

keskrisaliit, mis ehitati juurde peale 19o5.aastat. Selle 

fassaadi aknad paiknevad reeglipäraste vahede ga, on rühmi ta

mata, mõned antud petikakendena. Samuti puudub igasugune lii

gendatu.s ( lu.kukivid, frontoonid jms.). Seinapinda liigendavad 

vaid kitsas soklikarniis ja räästakarniis (kordavad esifassaa 

d i vorme). Lammu. ta tud on ka suur pui tveranda. 

Hoones asub inv aliididekodu, ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on palju, neist osa moodustavad peahoonega tea

tavas ulatuses ansambliliselt seotud rühma (ait, tall), ~~ke:& 

paiknedes pargi küljel. Palju hooneist on varemeis. Olulisem 

~on suur krohvitud telliskivihoone klassitsistlikus stii

lis. Hoonet katab seintest kõrgem kelpkatus (katteks eterniit) 

Räästakarniis on lai ja profileeritud. Hoone keskteljal paik

nev uks on ääristatud paariti asetatud poolsammastega, mille 

kujundus lähedene doskaana orderi sambale. Kapiteeli abakuse 

plaat eendub horisontaaltalast tunduvalt. Uks ja sambad on 

asetatud kergelt taandatu.d seinapinda. Uks on lai, kahepoole

ga ja vooderdatud kalasabamustris lau.distusega. Ukse kohal on 

kogu. laiuselt segmentaken kiirtekujulise raamistusega. Aknas 

on ka lattrauast kisadega trellid. Uksest kahel pool on kum

malgi poolel 2 väiksemat segmentaken t, mis kujundatud analoo

giliselt. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt. 

1all on säilunud osaliselt. Ta omas aidaga sama mahu ja kõige 

samalaadse kujunduse ning asub temaga ühel joonel. timarsambad 

on siin asendatud taandatud seinapinda asetatud 2 pilastriga, 

mis ääristamas segmen taknaga ust. Võib pärineda samuti XIX 

saj. I poole keskelt või II veerandist. 
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Valitsejamaja on pikem ühekordne krohvitud kivihoone, mille 

keskosa on kahekordne. Nii ühe- kui ka kahekordse ehituse 

viiikatused omavad ühel joonel harja. Katused omavad laiu üle

ulatuvaid räästaid ja laudviile. Katteks on kaasajal eterniit. 

Ühtlaste vahedega paigutatud aknad omavad väga lamedaid kaari, 

on 6-ruudulised. Ukse koh~l on väike valgmik. Hoone võib päri

neda XIX saj. II poole keskelt ja lõpuveerandilt. 

Ait-kuivati on pikk krohvitud telliskivihoone, mis algselt oli 

ilmselt esimesena kirjeldatud aida taoline -lia siin on säilu

nud keskteljal taandatud seinapind, uks ja seda äär1stavad 

paaris poolsambad. Hoone ilmselt XX saj. alguses ehitatud kui

vatika, kaetud viiikatusega ja saanud kõrge, tellistest nelja

tahulise, karniisidega korstna. 

Laut on pikk lõhutud maakivist krohvimata ehitus, millel kõrge 

laastukattega ja üleulatuvate räästastega viilkatus • .Aknad 

paiknevad ühtlaste vahede ga, on pikad ja 6-ruudulised. Hoonega 

liitub otsal risti samast materjalist kahekordne hoone, mille 

nurkadel ja avad e lt:ülgedel kasutatud tellist. Avad kaetud see

juures lamedate kaartega, kusjuures teine korrus oli tõenäoli

selt laudatööliste korteriteks. Hoonet katab lame viiikatus 

(katteks eterniit). Ehituskompleks tervikuna on tõenäoliselt 

XX saj. alguse ehitus. 

Moonakate maja (algselt?) on üle Pirita jõe. Tema alakorrus on 

rõhtpalkidest, ristnurgaga, teine hilisem korrus aga karkass

ehitus. Hoone seinad viimistletud horisontaalse vooderdusega, 

korruste vahe rõhutatud kitsa veelauaga. Hoonet katab kõrge ja 

üleulatuvate räästastega viilkatus, millel viiludes laiad tor

milauad. Otsviilud vooderdatud diagonaallaudistusega. Alakor

rus on vanem, ilmselt XIX saj. keskelt. Tema aknad on väikesed 

ja kitsad, feine korrus võib pärineda XIX saj. lõpust. Tal on 
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suured kahepoolsed 3-ruudulised ja profileeritud piirdelauda

dega aknad. Samalaadaed on ka otsviilu aknad. 

Park on keskmise suurusega, 6,4 ha. Ta asub Pirita jõe suunas 

langeval reljeefil, kusjuures esiväljak on ühes tasandis. See 

on liigendatud suure rin8teega, kuhu suundub maanteel pikem 

lehtpuuallee. Allee ei ole suunatud peahoone keskteljflä, vaid 

hoone vasakule tiivale. Tee läbib graniittulpadega värava. 

Tulbad on neljatahulised, ülalt ahenevad astmeliselt, astmed 

kaetud plaatidega, lõpetatud metallkuulidega. Esiväljakut 

ääristav puistu on tihe, puud vabades rühmades, sulgedes vaata 

peahoonele maastikust. Seevastu tagakülg on laialt avatud jõe

le, kuhu lauskjal reljeefil looklev paralleelteedevõrk. Ka ai 

puud hästi valitud rühmadena, domineerivad pärn, saar, tamm. 

Kontrasti annavad nulud, kuused, hõbepajud, on ka elupuid. 

Pargi seisund hea, kuigi jõe kallas võsastunud. 

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1973. ja 1971.a. 



Paunküla mõis. 

Peahoone esikülg. 

Paunküla mõis. 
Peahoone tagakülg. 
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92. PEETRI mõis (Peterhof). Kõrvalmõis, kuulus Vääna mõisa 
juurde. 

Harku ~n, saue sovhoos (Keila kihelkond). 

~eahoone on väike puithoone, mis kaetud üleulatuvate räästas

tega laastukattega viilkatusega, viimane asendati 197l.a. eter 

niidiga. Sarikajalad on kujundatud, ka viimased sarikapaarid 

otsviiludes on lahtised, kuid pennita. Seinad on vooderdatud 

vunda.m.endist kuni akende all kulgeva vab.ekarniisini püstvood

riga, kõrgemal rõhtvoodriga. Nurgad kaetud nurgalaudadega. 

Aknad on väikesed, 6-ruudulised ning raamitud profiiliga piir

delaudadega. Ehi tu s võib pärineda nx saj. lõpust. Ta on kasu

tamisel elamuna ja on halvas seisundis. 

Kõrvalhooneid oli mõisasüdames vähe, neist alles üksikud. 

Olulisemad on: 

Laut - pikk krohvitud paekivihoone, mis kaasajal ulatuslikult 

ümber ehitatud. 

Rehi, mis säilunud osaliselt, on pikk krohvitud paekivihoone 

ja võib olla kõrvalmõisast vanem, pärinedes ilmselt veel XIX 

saj. I poolest või keskelt. 

Kõrts on mõisasüdamest kuni o,5 km, teeristil, kandis nime 

"Kuldne Päike". Hoone kujutab pikka puithoonet, millele otstel 

risti liidetud tagakülge tugevalt eendatud 2 kivihoonet talli

dena. Seega on hoonel U-tähe kuju. Hoonet katab kõrge katus 

(kaasajal eterniitkattega), mis tiibhoonetel lõpetatud pool

kelbaga. Puitosal on seinad vooderdatud horisentaal laudistu

sega. Hoone keskosas on sein taandatud ulualuseks, mille katu

seräästast kannab lihtne puitsammas. Kiviosad on krohvitud, 

paekivist ja nende räästakarniis ja poelviilu ääristav karniis 

on eenduvad, profileeritud. Kivist tiibehituste otstel, mis 
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pööratud maanteele on laiad, kõrge kaarega kaetud väravad, 

mis ääristatud doskaana orderi poolsammastega. Samalaadaed 

väravad on ka tiibhoonete külgedel. Väikesed väravaid ääris

tavad nelinurkaed aknad on tugevate puitlengidega. Seega võib 

kõrtsi lugeda klassitsistlikuas ehituseks XIX saj. I poolest 

või selle poole lõpust, kusjuures puitosa on ilmselt XIX saj. 

lõpul rekonstrueeritud. 

Park on väike ja ilmetu vabalt paiknev puuderühm peahoone 

ja aia ümber, põhiliselt lehtpuud (saar). 

Külastatud viimati 1976. a., pild istaiud 1971. a • 



P ee tr i mõis. Peahoone. 



93. PENINGI mõis (Penningby). Rüütlimõis. 

Pikavere k/n, "Tasuja" kolhoos (Harju-Jaani kihelkond). 

!eahoone on suur kahekordne kivihoone, mis kaetud lameda 

kelpkatusega, katteks plekk. Hoonel on profileeritud laiem 

korrustevahelina vöö ning eenduv ja profileeritud räästakar

niis. Nii esi- kui tagafassaadides omab hoone 3 akna laiuse 

kergelt eenduva keskrisaliidi, mis tagaküljel krepib vahevöö. 

Esitassaadia on risaliidi kohal seinapind kõrgendatud ning 

sellel paikneb profileeritud karniisiga ümbritsetud lame 

kolmnurkviil, mille katusehari ühtib hoone katuseharjaga. 

Viiluväljas on väike, lameda kaarega kaetud viiluaken. Taga

fassaadis kolmnurkviil tõuseb otse seinalt, viiluaken on 

ümmargune. Aknad paiknevad ühtlaste vahede ga ja kohakuti, 

puuduvaid asendavad petikaknad. Aknad on seejuures ääristatud 

lamedate krohviääristega. Keskrisaliitide aknad erinevad 

teistest lamedate kaarava.de poolest, sama lameda kaarega on 

kaetud ka uks. Alakorruse aknad on madalamad, 6-ruudulised. 

Ulakorruse (peakorrus) aknad kõrged, kuigi 6-ruud~lised. Hoo

ne tagaküljel on teise korruse keskmine aken uks-aknana, tema 

ees asus algselt rõdu. Hoone ühele tagakülje nurgale on püs

titatud kitsas kahekordne juurdeehitus, mille karniisid, vööd 

ja aknad on põhikarpusega samad ja seotud. Toad paiknevad 

antilaadses süsteemis. 

Oma tänapäevase ilme omandas hoone peale 19o5.aasta põ

lemist, mil ta taastati. Ilmselt pärineb ehitus ise aga veel 

XIX saj. keskelt või I poolest. Ta on kasu tu sel ad.ministra

tiivhoonena ja heas seisundis. 
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Kõrvalhooned mood~atavad esiväljak~ külgi raamiva peahoonega 

seo t~d ansambli. Nii on peahoonele lähemad ait ja elam~ seo

t~d esimesega madala kaarja mü.üriga. Ol~liaemad ehi t~sed on: 

1 

. 

Ait - keskmise su~~sega kompaktne krohvit~d paekivihoone, 

kaet~d S-kivikattega poolkelpkat~sega, millel lihtsad räästa

karniisid külgfassaadides ja kelbakolmn~ga al.l poolviil~s. 

Algsed ~ksed ja nelin~rksed 8-r~ud~lised aknad omavad tugevaid 

p~itlenge. Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Valitsejamaia (2) on kompaktne ühekordne krohvit~d kivihoone, 

mis kaet~d eelmisega analoogilise ( S-kivikattega ja karniisi

dega) poolkelpkat~sega. Hoone väikesed kitsad aknad on 6-r~~du 

lised. Hoones on kaks massiivset mantelkorstnat, millede t~ge

vad karniiside ja vöödega korstnapiibud paiknevad sümmeetrili

selt kat~sel. Hoone võib pärineda XIX saj. al~sest. 
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Töölistemaja-piimaköök (?) on pikk krohvitud paekivihoone, 

mis kaetud S-kivikattega poolkelpkatusega, tema räästad oma

vad lihtsaid laudkarniise külg- ja otsafassaadi kelbakolmnur

ga all. Kõrged korstnapiibud on krohvitud ja karniiside ja 

vöödega. Hoone on tõenäoliselt samaealine eelmiste majandus

hoonetega. 

V~aköök-elamu (?) on massiivne paekivihoone, krohvitud sein

taga. Hoonet katab lae.stukattega poolkelpkatus, mille lauast 

räästakarniisid kordavad eelmiste hoonete karniise. Suured 

aknad olid algselt ääristatud lamedate krohviääristega ja kae 

tud lameda kaarega. Sellele XIX saj. I poole hoonele on risti 

peale ehitatud teine korrus, mille viilkatuse hari ületab põ

hihoone katust. Pealeehitus on tellistest, aknad kõrge kaare

ga. Hooneosa võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Rehi on erakordselt pikk krohvitud saintega paekivihoone, mil 

lele küljele ehitatud väike ja madalam kütteruum kõrge, nelja 

tahulise telliskivikorstnaga. Hoonet (ka kütteruumi) katab 

kõrge laastukattega viilkatus, millel otsviilud laudadest. 

Võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või lõpuveerandist. 

Park on keskmise suurusega (4,4 ha), paikne~es põhiosas pea

hoone taga. Hoone ette jääb regulaarse planeeringuga piklik 

väljak, mis ääristatud ringteega. Väljakut liigendavad üksikud 

lehtpuugrupid, mis jätavad peahoone fassaadi täiesti avatuks. 

Hoone taga on tihe park, mis ei oma siin ka tagaväljakut. 

~ark suundub peahoonega seostam~tu~t pika, kitsa haljasalana 

idaküljele. Puud võrdlemisi heatasemelisalt rühmitatud, vabas 

paigutuses, domineerib vaher, on pärna, saart, jalakat. Kont

rasti annavad üksikud nulud, kuused, tammed. Teedevõrk oli 

looklev. ~ argi seisund rahuldav, esiväljak hea. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 1968.a. 
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94. PERILA mõis (Pergel). Rüütlimõis. 

Pikavere k/n, 11 Tasuj a" kolhoos (Harju-J aarli kihelkond). 

~~on hävinud, 1963.a. olid säilunud veel osa puitsei

nu, tube ja mantelkorstnad, 1968.a. vaid väike kivist ühe

kordne juurdeehitus, krohvitud seinte, petik- ja harilike 

akendega ning poolkelpkatusega. 

Algne ehitus oli suurem ühekordne puithoone, mis kaetud 

seintest kõrgema poolkelpkatusega. Viimane omas profileeritud 

laudkarniise. Osa siseseinu oli laotud kivist. Aknad olid 

väikesed ja kitsad, 6-ruudulised. Hoonet liigendasid tiiba

delt madalad väljaehitused, neist kivist ehitus säilunud ja 

eelpool kirjeldatud. Hoones oli üks massiivne mantelkorsten 

ja teine väheldasem, mis liitis suitsulõõre. Ruumides leidus 

riismeid rokokoodekooriga pottkiviahjudest. 

Seega kuulus peahoone XVIII saj. II poole barokkhoonete 

hulka. 

Kõrvalhooneid omab mõis arvukait, selle piirkonna jaoks 

erandlikult maakivist hooned, moodustavad funktsionaalseid 

gruppe. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on kahekorruseline võrdlemisi suur ehitus, mill 

alakorrus (vanem) on krohvi tud maakivid est, ülakorrus (uuem) 

on puidust. Alakorruse aknad on kitsad ja 6-ruudulised, üla

korruse aknad seevastu on suured, 4-ruudulised ning nad ei 

asu alati alakorruse akende ga kohakuti. Korrapärane on ainult 

esifassaadi lahendus. Hoonet katab üleulatuvate räästastega 

lame viilkatus, katteks laast. Katuse viilus viimane sarika

paar ja penn on lahtine, sarikajalad on kõik kujundatud, samu 

ti sarikaid viiludes toetavate kensooltalade otsad, mida toe

tavad profileeringuga kujundatud tugikäpad. Teise korruse 
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puitosa on vooderdatud kiviosa eraldavalt veelaualt kuni 

aknalaudada joonel kulgeva profiiliga vahekarniisini püst

voodriga, kõrgemal kuni akende ülaosas paiknevate simssideni 

- rõhtvoodriga, edasi kuni räästani ja viiludel taas püst

lau.distusega, kusjuures laudad e alaserv on pui tpi tsina. Nur

gad on kujundatud kitsaste, pilastreid meenutavata kattelau

dadega. Eklektiline on ka akende ääriste kujundus: aknaid 

äär1stavad piirdelauad lõikavad vahekarniisi ja lõpevad selle 

all konsoolilaadselt. Voluudilaadsed konsoolid on ka ülal, 

toetamaks laia, profileeritud simsai akna kohal. Algselt omas 

hoone esifassaadis paremal tiival suure kahekordse klaasitud 

puitpalkoni madala viilkatuse all, mis pole säilunud. Hävinud 

on ka hoone katust krooninud kõrged telliskivikorstnad, mis 

ülaosas olid laiendatud, kaetud viilkatusega ning suitsuavad 

kujundatud kreneleeringut meenutava süsteemiga. 

Seega võib valitsejamaja lugeda algselt XIX saj. kesk

paiga ehituseks, millele XIX saj. lõpul püstitati ilmselt 

11 Suvemõisa11 funktsioonides historitsistlikus stiilis pealeehi 

tu s. 

Viinaköök on suur ja liigendatud lõhutud maakividest ehitus, 

krohvikatteta, mille massiivne põhikorpus on kahekordne, kae

tud laastukattega viilkatusega (osalt varisenud). Katuse rääs 

tad otsviiludes üleulatuvad, külgfassaadides aga laiad profi

leeritud puitkarniisidega. Esineb kõige erinevama kujuga ak

naid , põhilia el t aga suur ed kõrge kaare ga kaetud aknad, mille 

äärised ja sillused tellistest, akende kohal eenduv kaarfron

toon. Korsten on kõrge ja neljatahuline, vahekarniisidega. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist. 
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Ait-kuivati on massiivne krohvimata maakiviehitus, mille nur

gad laotud suurtest tahutud maakiviplokkidest hambuv~t. Hoo

ne akna ja ukseavad ääristatud tahu tud paeki viga. Katuseks 

on S-kivikattega ning eenduva profileeritud räästakarniiside

ga kõrge kelpkatus, milles mõned 6-ruudulised katuseaknad väi 

keste viilkatuste all. Nende hilisemat päritolu tõendavad 

konsoolidele toetuvad ja kujundatud sarikajalgadega üleulatu

vad räästad. Aknad on lamedad, nelinurksed, hoone ette toob 

kõrge muldkehaga tee. Aita hiljem sisse ehitatud kuivati omab 

kõrge neljatahulise telliskivikorstna. Hoonet võib lugeda 

XIX saj. III veerandi ehituseks. 

~istemaja on maakivist krohvimata ühekordne väiksem hoone, 

mis kaetud laastukattega kelpkatuse ga, räästad kits ad ja ast

melise karniisiga. Avad on ääriststud tellistega, kaetud la

meda kaarega. Aknad on seejuures pea ruudukujulised, 6-ruudu

ga. Hoonega liitub väike puitelamu laastukattega viilkatuse 

all, seinad vooderdatud rõhtlaudadega. Kivihoone võib pärine

da XIX saj. keskelt, puuhoone -sajandi lõpust. 

Tööliselamu-meierai maantee ääres on krohvimata maakivist 

ehitus, mille nurkadel kasutatud paekivi ja tellist, viimast 

ka avade külgedel. Avad on kaetud lamedate kaarsillustega. 

Hoonet kattis poolkelpkatus, mis hävinud. Hoone võib pärineda 

XIX saj. II poole keskelt. 

Laudad-tallid moodustavad suure reeglipärase hooneterühma, 

kus mitmed ehitused paigutatud paralleelhoonetena, moodusta

des sisehoove, osa on seotud ka nurkadega, moodustades liigen 

hooneplokke. Ehitused on krohvimata maakividest müüridega, 

millest vanemad hooned omavad tahu tud maakividest nurgaplekke 

Katused on valdavas enamuses viilkatused, on ka kelpkatuseid, 

algselt S-kivikattega, mis kohati säilunud. Karniisid on ka-



- 4 -

tuste all laudadest, vanematel (tallil) on need profileeri

tud. Ühel laudahoonel on viilu all karniis krepitud, seal on 

viilus suur segmentaken. Domineerivaks hooneks on väga pikk 

~ laastukattega viilkatusega. Tema korrapäraselt reaatatud 

aknad on lamedad, ääristatud tellistega, väikeste 8-ruudulis

te raamid ega. ~ee ga on lauda- ja tallihooned püsti ta tud ala

tes XIX saj. keskelt kuni saj. IV veerandini. 

Park on võrdlemisi suur, tema lähistele jääb suurem okaspuu

metsa massiiv, mis äärtel omab pargimetsa iseloomu. Peahoone 

ette jääb ringväljak, mis liigendatud üksikute puudegruppi

dega, äärtel haljastus tihedam. Ka peahoone taha jääb avaram 

väljak, millel vabas planeeringus puudegruppe. Neid on istu

tatud ka tootmishoonete vahele, s.h. valitsejamaja ümber. Va

litsevad saar, vaher, pärn, kontrastike on kuuski, esineb 

grupiti lehiseid. Pargi äärel elamute juures leidub väike 

tiik. Pargi seisund on väga halb, ta on funktsioonita, teede

võrk on hävinud, palju on risustust. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud l968.a. 



Perila .mõis. 

Valitsejamaj a. 

Perila mpis. 
Ait-kuivati. 

P erila mõis. 

Viinavabrik. 



95. PIKAVERE mõis (Pickfer). Rüütlimõis. 

Pikavere ~n, Pikavere 8-kl. kool (Kose kihelkond). 

Peahoone oli pikk ühekordne klassitsistlik kivihoone, mis 

kodanlikul perioodil omandanud teise korruse ~3 hoone ulatu

sest. Algne ehitus omab esifassaadis (säilunud) kergelt een

datud 3 akna laiusi külgrisalii te, mis kaetud kolmnurkviilu

dega. Algne hoone ise on kaetud poolkelpkatusega, millel een

duvad ~a profileeritud räästakarniisid ainult külgfassaadidel 

ja risaliitide viiludel. Viiludes on väikesed ümaraknad, mil

le lamedas krohviäärises on neli lukukivi. Algse põhikorruse 

aknad esifassaadis on rühmitatud, põhiliselt kahekaupa, kesk

teljal on 3-aknaline rühm, nelinurkseist aknaist, mis ääris

tatud kummalgi pool 3 lameda kaarega kaetud aknaga. Haamid 

olid 6-ruudulised, nüüd 4-ruudulised, ei ole säilunud ka alg

ne lame krohviääris. Likvideeritud on väikesed puitpalkonid 

(2 tk.) esifassaadi tiibadelt ning suur puitveranda hoone 

tagaküljelt keskteljelt. 

Algne peahoone võib pärineda XIX saj. I poolest, ta oli 

klassitsistlikus stiilis. Hoonet kasutatakse koolina ja ta 

on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on mõisas arvukalt, neist mõned seotud peahoo

nega ansambliliselt, ääristades parki. Pargi taga asub kom

paktne ja reeglipärane majandushoonete rühm (aidad-laudad

viinavabrik). Olulisemad ehitused on: 

Meierei - krohvimata maakivist kompru{tne ehitus, kus avade 

külgedel ja seinapinnas asuvatel konstruktiivsetel kaarsillus 

tel kasutatud paekivi. Hoonet katab laastukattega poolkelp

katus, millel lai profileeritud puidust räästakarniis, eriti 

hästi säilunud otsafassaadis. Hoone võib pärineda XIX saj. 

keskelt. 
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Kuivati on samas laadis ja materjalis teostatud kahekordne 

hoone, püstitatud kahes osas, mille poolkelpkatus on ümber 

ehitatud viilkatuseks. Hoone Väikesed ruudukujulised aknad on 

4-ruudulised. Hoone ees on kõrge muldramp. Hoone võib olla 

XIX saj. keskpaiga ehitus. 

Härjatall (?) on teostatud eelkirjeldatud ehitustega samas 

laadis, materjalis ja ajal. Ainult tema algne katus on veel 

XIX saj. keskel asendatud viilkatusega (praegu sisse lange

nud). PeaQksed on paekiviga ääristatud kaaruksed, mille lame 

kaarsillus asub kõrge kaarpetiku all. Ka akende sillused on 

lameda kaarega. 

Laut on pikk, lõhkumata maakividest müüridega krohvimata ehi

tus, mille paega ääristatud aknaid katavad lamedad kaarsillu-

sed. Hoone, mis on varemeis, pärineb ilmselt XIX saj. keskelt. 

Ait-elamu (?) on kahekordne pae- ja maakivimüüride ga krohvi-- . 

tud hoone, mis kaetud lameda viilkatusega. Selle laiad, üle

ulatuvad räästad omavad kujundatud sarilj:ajalgu ja äärmisi kat

mata sarikapaare. Hoone aknad on p&a ruudukujulised, kaetud 

lameda kaare ga, raami tud lamedate krohviääristega. Raamid on 

6-ruudulised. Hoone otsafassaadis on väga suur uks teisel kor

rusel tema ees asunud platvormiga. Teised välisuksed on kaetud 

kalasabamustris laudistusega. Hoone katusel väike laastukatte

ga katusega tornike kellala. Ehitus võib pärineda XIX saj. 

II poole keskelt või lõpuveerandist. 

Tall on pikk, maanteeäärne ehitus, ta on krohvitud paekivi

müüridega. Hoone nurgad on kujundatud lamedate nurgaliseeni

dega. Algset katust pole säilinud, praegu on tal laastukattega 

lihtne viilkatus. Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest. 

V ali tse~a.i a (?) e:a temaga ühel joonel on väike krohvimata 

lõhutud maakivist hoone, mis kaetud viilkatusega (katteks eter 
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niit). Katusel laiad ja eenduvad puiträästad, mis prof'ileeri

tud. Nad on otsviilu all krepitud. Aknad on väikesed, . nelinurk 

sed, osalt raami tud paekiviga. Otsaf'assaadis on lakatubade a 

aken algselt ei~lli segmendikujuline, nüüd ainult nelinurkne. 

Lakatubadale on ka katuseaken esifassaadis, kaetud viilkatu

sega. Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keskelt pärinavaks 

teataval määral klassitsistlikus laadis kujundusega. 

~ on võrdlemisi suur, omab esiväljaku, mille ruudule lähe

dana kuju on plaanilt regulaarne, kuid puistu väljakut ääris

tav tihe puistu on tihedate gruppidaga vabapuistu, mis raami

tud osalt kõrvalhoonete juurde toovate teedega. Ka peahoone 

taga on jälgi regulaarsusest, siin on märgatavad mõned tasanda 

tud, madala muld terrassiga eraldatud korrapäraaed pinnad. 

Puistu on taas aga heatasemelisalt rühmitatud vabakujulistes 

gruppides. Ka väljak on ääristatud vabalt. Puuliikidast domi

neerivad vaher, saar, pärn. Tugevaid gruppe moodustavad lehi

sed ja vertikaalsed kuused. Puid on ääristamas ka majandus

hoonete rühma ja nende vahelist maj andushoovi. Park on heas 

seisundis, äärtel on võsastunud. Parki rikuvad väljakule istu

tatud õunapuud. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 1968. ja 1973.a. 
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96. PIKVA mõis (Pickwa). Rüütlimõis. 

Kose ~n, Alavere sovhoos (Kose kihelkond). 

Peahoone on suur kivihoone, mis põhiosas ühekordne, kuid omab 

ka kahekordseid ehitusosi. Hoonet katab lame, plekk-kattega 

viilkatus, millel laiad, kuid vähese profileeringu.ga räästa

karniisid, risaliitide viiludes on profileering rikkalikum. 

Karniisi all on lai siledapinnaline vöö. 

Hoone esifassaad on kujundatud madala ühekordse keskosa..

ga, millel paremal liidetud risti hoone pikiteljele kahekord

ne laiem korpus, vasakule aga liidetud kitsas korpus samuti 

risti pikiteljele, kuid siin on teine korrus madal mezzanino. 

Kirjeldatud hoonetiivad eenduvad kergelt esifassaadi pinnast 

ning nad on rõhutatud rusteeritud pilastritega. Ka kahekord

sete tiibehituste vahelise põhikorpuse seinapind on liigenda

tud akende vahel rusteeritud liseenidega. Kahekordsetele tiib

ehitustele on külgedel liidetud põhikorpuse laiused ja kõrgu

sed pikendused. Kahekordsete osade esifassaadi pööratud viilud 

on ääristatud laiade, kergelt profileeritud räästakarniisidega 

mis krepitud viilude all ja viilu tipus, kus viiluakna kohale 

tõstetud uus kolmnurkviil. Selle vorm kordab suure viilu kar

niiside vorme ja nurki. Seega on esifassaad saanud elava lii

genduse tänu kahekoräsete osade erilaiustele ( 3 akna ja l akna 

laiused) ka ebasümmeetrilise rütmiga. Aknad on võrdlemisi suu

red, kaetud lameda kaare ga ja raami tud tagasihoidliku profii

liga krohviääristega. Alakorruse aknad on kõrgemad, ülakorru

sel madalamad ja ka kitsamad, all 4-ruudulised, ülal 6-ruuduli 

aed. Hoone tagafassaad kordab kõigis vormides esifassaadi, ai

nult siin on keskmise madala hooneosa ees lai pui tveranda, 

mille küljed lahtised, lamedat katust toetavad lihtsad nelja

tahulised puittulbad, nende vahel lihtne laudtahveldisega rin

natis. Verandalt laskub parki kitsas kivitrepp. Hoone katusel 
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on suur hulk erineva laiusega telliskivikorstnaid, milledel 

palju karniise, vahevöösid, osa neist kujundatud hammaslõike

ga. 

Seega võib peahoonet lugeda historitsistlikus stiilis 

ehi tuseks, kus kasutatud mõningaid klassitsismile omaseid 

motiive. Ta võib pärineda XIX saj. IV veerandist. Hoonet ka

sutatakse administratiivruumidena ja korteritena. Ta on heas 

seisundis • 

Kõrvalhooneid omab mõis arvukalt. Nad paiknevad kas funktsio

naalse rühmana pargi äärel või maanteele orienteeri tud gruppi 

dena suuremal alal. Olulisemad on: 

Meierei-elamu (?) on ühekordne madal maakiviehitus, mille 

avad ääristatud tellistega, kaetud seejuures lameda kaarega. 

Aknad on 6-ruudulised. Hoonet katab lame viilkatus, millel 

laiad üleulatuvad räästad. Otsviilus viimane sarikapaar koos 

penniga on avatud, toetub konsooltaladele. Vundament omab ta

gasihoidliku karniisi. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Ait on pikk ja madala viilkatusega kaetud maakivihoone. Katus 

kujundatud analoogiliselt eelkirjeldatuga, katteks laast. Müü

rid on laotud lõhutud maakividest, avad ääristatud tellistega, 

kaetud lamedate kaartega. Otsviilus leidub suur segmentaken. 

Ehitus võib pärineda viimasalt sajandivahetuselt. 

Ait-kuivati(?) on pikk ja massiivne krohvimata maakiviseinte

ga ehitus, kus müürid laotud lõhutud maakividest, avad ääris

tatud tellistega. Hoonet katab viilkatus üleulatuvats räästas

tega, mis otsviiludes raamitud tulemüüridega. Hoone ühes otsa

fassaadis on hoonest kitsam ja madalam, samuti viilkatusega 

kaetud kütteruum. Põhikorpusel on erakordselt laiad, madaJ.a 

kaarega kaetud väravad kalasabamustris laudvoodriga. Hoone 

võib pärineda XIX saj. viimasest veerandist. 
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Laut on pikk ehitus, millel kõrgel maakivisoklil laiad,kivi

tulbad ja nende vahed täidetud rõhtpalkidega. Viimastes võrd

lemisi suured lamedad aknad 6-ruuduga. Tulpade ääred laotud 

tellistega hambuval t. Müürid on krohvimata. Hoonet katab sein 

test kõrgem poolkelpkatus laastukattega ja üleulatuvate kit

saste räästastega. Ainult poolviilu kelbakolmnurga all on 

laudkarniis. Poolviii kaetud diagonaallaudistusega. Hoone võib 

algselt pärineda nx saj. IV veerandist, nüüd mõnevõrra ümber 

ehitatud. 

Kuivati-elamu (?) maantee ääres on pikk, krohvimata ja lõhutud 

maakividest müüridega ehitus, mille nurkades ja avade külgedes 

kasutatud telliseid, mis laotud hambuvalt, avad seejuures kae

tud lameda kaarega. Hoone ühes otsafassaadis on avar ulualune, 

mille talastikku toetavad 3 tellistest ümarsammast. Viimastel 

lihtne astmelisalt laienev baas ja kapiteel. Hoonet katab kõr

ge poolkelpkatus, katteks laast, räästad üleulatuvad. Hoone 

võib pärineda nx saj. IV veerandist. 

Park on 3 ha suurune ning kaheosaline. Hoone ette jääb väga 

avar ovaalne väljak, mis teedest liigend amata. Puud paiknevad 

väljaku äärtel vabades gruppides, kuid mitte tihedalt, jättes 

ka peahoone fassaad1st osa avatuks maastikku. Ka hoone taga on 

suur väljak, mis puudest ja teedest vähe liigendatud, kujult 

eelmisest korrapärasem. Siin leidub puid ka tagafassaadi ees, 

ääristamas palkonit. Puud istutatud ka siin harvades gruppides 

Tihedam puistu liitub peahoonasa otstel. Puud on kodumaised, 

kusjuures lehtpuude (saar, pärn, vaher, kask) gruppides tähele 

panuväärselt palju kontrastsaid okaspuid (kuusk, mänd). Ena

masti lagendike äärtel rühmiti ka lehiseid. Pargi seisund ra

huldav. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 1968. ja 1973.a 



Pikva mõis. 

Peahoone esikülg. 

Pikva mõis. 

Peahoone pargi külg. 
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97. fÖLLKttLA mõis ( Põllküll). Rüü tlimõis. 

Klooga k/n, Keila metskond (Harju-Madise kihelkond). 

Peahoo~ on hävinud vundamentideni. Neist järeldub, et hoone 

oli väiksem puitehitus. 

Kõrvalhooneid alles üksikud; paiknevad mõnes korrapärases~ 

rühmas. Olulisemad on: 

11 Suvemõis" pargis on ühekordne, osaliselt väljaehitatud laka-
-

korrusega rõhtpalkhoone, mille ristnurgaga laotud seinad on 

laudvoodrita. Hoonet katab kõrge S-kivikattega viilkatus, mil 

lel laiad, üleulatuvad räästad. Viimased viiludes ääristatud 

puitehispitsiga. Hoone viilud on rõhtlaudvoodriga ning nende 

pind on astmelise sisselõikega avatud rõduks. Viimane omab 

ballustraadilaadseP rinnatise. Viilukolmnurga tipus on laud

äärisaga segmentaken. Mõlemil hoone otsafassaadil on seinad 

samuti tugevalt taandatud, kusjuures viilualune P&PQ~ rõdu 

toetub tugevatele kensool taladele. Täiendavalt kannavad viilu 

äär t pui ttulbad, mis keskelt ümarad, baas ja ülaosa aga nel

j atahulised. 'rulpade vahel on madal laud tahvli test rinnatis. 

Ka hoone keskteljal katusel on väljaehitus viilkatuse all, 

mille hari on katuseharjaga samal kõrgusel. Väljaehituse sei

nad samuti rõhtpalkidest ning teda kattev katus esifassaadis 

tugevatel konsooltaladel tunduvalt eendatud. Väljaehituse 

kolmnurkne otsviil on laudkattega, temas on laudäärisaga seg

mentaken, millel kiirtekujulised raamid. Räästas ääristatud 

puitpitsiga. Hoone aknad ei ole suured, 6-ruudulised, omavad 

laiu piirdelaudu. Hoonel on õlivärviga daatumid 19o5-12 ning 

teda võib lugeda eklektilises laadis taJ.upoj a arhitektuuri 

motiividega XX saj. alguse ehituseks. fa seisund on halb, 

palju on moenutavaid ümberehitusi. 
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Laudad on kaks mitte suurt krohvimata paekivihoonet, millest 

ühel puhtalt tahutud paeplokkidest müürid. Hooned on ~aetud 

üleulatuvate räästastega ja laastukattega viilkatustega. Pa

remas müüri tehnikas hoone omab lameda kaare ga kaetud uksi, 

mille kohal eenduv simss. Vanem hõone võib pärineda XIX saj. 

II poole keskelt, teine sajandi lõpust või vahetuselt. 

Aidad (?) on kaks õhukese krohvikattega paekivihoonet, mille 

algsed katused olid poolkelpkatused, nüüd üleulatuvate rääs

tastega ja laastukattega viilkatused. Hooned võivad pärineda 

XIX saj. lõpuveerandist. 

Park on suur, 15 ha, ning on vabakujulises, hästi väljapeetud 

stiilis. Pargi keskel väike vabakujuline tiik, millest kaeva

tud mullast väike kõrgendik. Tiigi ja peahoone vahel vaba 

piirjoonega väljak, mis ääristatud lehtpuude kõrval ka eksoo

tidega: hobukastan, seedermänd. Lehtpuudest domineerivad tamm 

vaher, saar. Kontrastike on palju kuuaki (näiteks kunstlikal 

küngastel), mändi. Tiigi taga on tiheda istutusviisiga park

mets. Pargi seisund on halb, ta on funktsioonita, võsastunud, 

hooneatatud juhuslike abihoonetega. 

Külastatud viimati 197l.a., pildiatatud 1967.a. 



• 

Põllküla mõis. 

Pargimaj a. 



98. PÄRNAMAA .mõis (Pernama). Poolmõis. 

Nissi ~n, Riisipere sovhoos (Nissi kihelkond). 

Peahoone on väike ühekordne rõhtpalkhoone, villitud puhta 

nurgaga. Algaest voodrist ei ole jälgi, võis ka puududa. 

Tuulelauaga eraldatud viil on kaetud püstlaudadega. Hoonet 

katab laiade, üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks 

laast. Sarikajalad on kujundatud, otsviiludes on viimane sa

rikapaar ja penn avatud. Penni keskelt läbi viilu tipu tõusev 

varras on katuse kohal treitud teravikuga. Katusel aseteev 

korstnapiip on tugevalt rõhutatud karniisidega. Mitte suured 

aknad on 6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Ta on kasutusel elamuna ja rahuldav as seisundis. 

~rvalhooneid on säilunud üksikud, kõik olid puidust. Oluli

semad on: 

Ait-eäamu on pikk rõhtpalkhoone, villitud puhta nurgaga. Hoo

net katab üleulatuvate kitsaste räästastega ja laastuka:ttega 

(osalt ka laudkatte ga) viilkatus. Hoone keskosas on seinapind 

taandatud sügavaks ulualuseks, mille räästa kandetala toeta

vad massiivsed tugikäpad. Hoone võib olla peahoonega üheealin 

Laut oli suur palkhoone, millest ~s ühele otsale püstitatud 

väike palkidest abihoone. See villitud ristnurgaga ja kaetud 

lihtsa laastukattega viilkatusega. On ilmselt peahoonega ühe

ealine. 

Parki asendab mõisasüdant ümbritsev tihe mets, ühelt küljelt 

ka puisniit, mis hoonete läheduses kujundatud lehtpuude lisa

misega stiilseks vabapargiks. Lisatud pärni, rohkelt vilja

puid ja dekoratiivpõõsaid. Parkmetsa seisund ebarahuldav, ta 

on metsistunud. 

Külastatud ja pildiatatud 1972.a. 



Färnamaa mõis. Peahoone . 

.. 

Pärnamaa mõis. Tall. 



99. PÄÄVLE mõis (Taubenpöwel). Kõrvalmõis, kuulus Vääna mõisa 
juurde. 

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

Peahoone on väike ühekordne pritskrohviga viimistletud paeki

vihoone, mis kaetud poolkelpkatusega, katteks laast ja eter

niit. Räästad on väga kitsad, karniisideta. Hoone aknad on 

väikesed, pea ruudukujulised ja 4 ruuduga, samalaadaed on la

kaaknad. Hoone ruumilahenduse määrab suur mantelkorsten, mille 

massiivne korstnapiip katuse keskel. 

Hoone võib pärineda veel XVIII saj. II poole keskelt või 

lõpuveerandist, ta on kasutamisel elamuna ja heas seisundis. 

!õrvalhooneid on vähe, nad paiknevad tee äärtel, mis läbib 

mõisasüdant. Kõik pole säilunud või on osaliselt ümber ehita-

tud. Olulisemad on: 

Tall (?) - paekivihoone, mille müürid õhukese krohvikihi all. 

Hoonet katab lihtne viilkatus eterniitkattega. Otsviil kaetud 

püstlaudadega. Väikesed ruudukujulised ja 4 ruuduga aknad oma

vad tugevaid puitlenge. Hoone võib algselt pärineda XIX saj. 

I poolest. 

Laut (?) on säilunud suuremast hoonerühmast ainult ühe pika 

krohvitud paekivihoonega. Ehitust katab kõrge viilkatus üle

ulatuvats räästastega, katteks eterniit ja tõrvapapp. Uksed 

kaetud kalasabamustris voodriga. 

Park puudub, on lehtpuuderead maanteel peahoone ees ja väike 

viljapuuaed tema taga, kus ka mõni põlispuu (põhiliselt saared 

Külastatud ja pildiatatud 197o.a. 



Päävle mõis. 

Peahoone tagakülg. 
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lOO. RAASIKU mõis (Rasik-Kampen). Rüütlimõis. 

Raasiku ~n, Kostivere sovhoos (Harju-Jaani kihelkond). 

Peahoone on hävinud (põletati 19o5.a.). Temast on säilunud 

kõrge soklikorruse riismed, võlvitud tonn- ja ristvõlvidega. 

Hoone oli suur paekiviehitus. 

Kõrvalhooneid omas mõis suurel arvul, osa neist hajutatult 

kaugemal maastikus, osa pargi äärtel, peahoonega nimetamis

väärsel t sidumatul t. Enamik säilunu.d varemeina ja asemetena 

või ümber ehitatult. Olulisemad on: 

Teenij ate mai a on keskmise suurusega kuid massiivsete proport

sioonidega õhukese krohvikattega paekivihoone, mis kaetud 

ki taal t üleulatuvate Iäästastega kõrge poolkelpkatuse ga, kattek 

osalt veel S-kivi. Hoone aknad on pea ruudukujulised, algsed 

raamid 6-ruudulised. Hoone tubade ehituse määrab tema keskel 

asuv mantelkorsten. Ehitus võib pärineda XIX saj. algusest. 

Sepikoda on väiksem paekivihoone (alles müürid), mis oli kae

tud ühelt otsalt viilkatusega. Otsviilu.s tõuseb viiluseina 

laotud lai korsten. Hoone otsa ehitatud kitsam paekivist juur

deehitus, mis lõpetatud poolkaarega. Nelinurksete avade kohal 

müüris konstruktiivsed lamedad sillused. Hoone võib pärineda 

XIX sajandi keskelt. 

Valitsejamaja on suur ühekordne paekivihoone osaliselt välja

ehitatud lakakorrusega hoone otstel. Ehitus on kaetud seintest 

kõrgema poolkelpkatusega, millel eenduvad profileeritud räästa 

ja poolviilukarniisid. Viilu all on karniisid krepitud ning 

jätkuv ad seinapinnal laia vahevöö ga. Katteks on kaasajal eter

niit. Aknad on kõrged ja kitsad, 6-ruudulised, kuid esineb ka 

mõni hilisem kolmepoolega ja 9-ruuduline. Hoone võib algsel 

kujul pärineda XIX saj. algusest. 
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Tööliste elamu(?) on keskmise suurusega paekivihoone, mis 

kaetud seintest kõrgema kelpkatusega, mille katteks punane 

katusekivi, räästad on väga kitsad. Võrdlemisi suured aknad 

on pea ruudukujulised, raamitud kitsaste krohviääristega. 

Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest, on varisemas. 

Laudad on varemeis, moodustasid plikkadest paralleelhoonetest 

omapärase sisehooviga hooneterühma. 

Kõrts on väga pikk krohvitud paekivihoone, mis kaasajal kae

tud osalt eterniit-, osalt laastukattega viilkatusega, mis 

ühel tiival sisse langenud. Hoone keskel asuva eluruumide ees 

avar ulualune, mille räästast kandsid massiivsed ümarsambad. 

Nende ülaosas on massiivne neljatahuline kapiteel (säilunud 

ainult üks). Eluruumide keskel paikneb hoone kesktelge markee

riv suur mantelkorsten. Kahele poole jäävad pikad akendeta 

talliruumid, mille tänapäevaaed otsviilud on rõhtlaudadest. 

Hoone võib algselt pärineda XIX saj. II veerandist. 

Park on suur, kuid ulatuslike kahjustuste tõttu tema komposit

sioon raskelt määratletav. Peahoone ette jääb väga avar vaba 

piirjoonega esiväljak, mille äärtel väikeseid, kuid tiheda is

tutusviisiga lehtpuurühmi mõne kuusega kontrastiks. Enamik kõr 

valhooneid pargi äärtel peahoonest isoleeritud puudega. Pargi 

perifeerses osas väike vabakujuline tiigisüsteem saartega, 

millel riismeid kahest graniitsambast. Kasutatud on põhiliselt 

kodumaiseid liike, domineerib vaher, palju on saart, kuuski. 

Pargi seisund on halb, ta on funktsiooni ta ja risustatud, puud 

halvas seisundis. 

Külastatud ja pildiatatud 1967. a. 
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Raasiku mõis. 
'P eahoone ase. 

Raasiku mõis. 

Valitsejamaj a? 


