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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. 


