5l.KURNA mõis (Cournal, ka Kurnal). Rüütlimõi s.
Nabala ~n, Sommerlin gi nim. sovhoos (Jüri kihelkond ).
Peahoone on suur ja liigendatu d, osalt ühe-, osalt kahekordn e
puithoone , mille kõik osad ja tiibehitus ed on asetatud kõrgele
soklikorr usele. Põhiosa moodustav ad kaks kahekords et pikka
tiibehitu st, mille vahele ehitatud risti pikk ühekordne korpus. Seega eenduvad tiibhoone d nii esi- kui tagafassa adis.
Neid hooneid katavad väga lamedad plekk-kat tega kelpkatus ed.
Katuse räästakar niisid ulatuvad

t~gevalt

üle, on profileer i-

tud jõulise profileeri nguga. Räästaka rniisist allpool kulgeb

I

lai profileer inguta vöö, mida toetavad soklikorr use profileeritud karniisil t läbi kahe korruse tõusvad kitsad nurgapila st
rid. Soklikorr use nurkadel pilastrei d asendavad nurgalise enid.
Kitsad vahekarn iisid kulgevad ka mõlemi korruse aknalauda da
joonel. Seinad on vooderdat ud laiade, vanadeta horisonta alset
laudadega , soklikorr usel aga lauad omavad profileer itud pilu,
mis annab soklikorru se pinnale rusteeritu d ilme. Aknad paikne
vad korrapära selt ühtlaste vahedega ja on kõikidel (ka seklikorrustel kohakuti: tiibehitus e otsa (seega kogu hoone esi- j
tagafassa adidel)-fa ssaadidel 3 akent, külgfassa adil 5 akent.
Aknad on suured, 6-ruuduli sed, kitsaste piirdelaud adega. Hoon
pargifass aadis on soklikorr usel ainult 1 aken tiibhoone keskteljel. See nelinurkn e aken on paigutatu d suurde segmentp etikusse. Teised soklikorr use aknad on ruudud, 4-ruuduga . Otse
maapinnal , sokliaken de 3luse joonel kulgeb lai veelaud ja sel
le all madal maakivist vundament . Analoogi liselt on kujundatud tiibhoone id ühendava ühekordse ehituskorp use seinapinn ad.
Tema pargifass aadis on aga põhikorru s soklikorru se kohal tuge
valt taandatud ning moodustab üleulatuv a katuserää sta all lai
lehtise rõdu tiibhoone st tiibhoone ni. Katuse laia karniisi
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toetava d nelinu rkaed saledad puitpo stid, millel kapite el profileeri nguga . Samala adaed on posti baas ja selle all aflUV ·
pjedes taal ning selle baas. Nii postid e kui ka pjedes taalide
pinnad on liigend atud nelinu rkaeta süvend itega. Taolis i tulpa-

aae

nendev ahelist rinnat ist algsel kujul ei ole säilunud. Keskm iste tulpade vahelt paskub kitsas ja kõrge metall kandja tel trepim arss parki. Aknad rõdu taga on luukid ega, ke~
sid on 6,

teljel on lai kahepo olega rõduuk s. Hoone esikül jel on vasakpoolse tiibhoo ne ees lai lahtin e puitpa lkon, mille all kõr~e
kivist sokkel . Palkon i katus on lame viilka tus PrOfileerin~
ga eenduv a räästa karnii siga. Katust toetava d neli puittu lpa
palkon i esiserv as ja kaks poölsam mast seinap innal. Tulbad on
neljata hulise d, nad toetuva d tellis test pjedes taalide le, mis
ülalt kaetud astmel ise Plaadi ga. Pjedes taalide vaheli ne algne
rinnat ise võre on säilunu d vaid osalis elt, see on aiuurn e tellissein . Puitsam maste ülaosa on kujund atud rikkal iku eklekt ilise ehispi tsiga puidus t, mis öhenda b karnii si all sambai d ja
laekub ka sammaste külged el. Ornama ndis esineb nii geome etriline kui ka taimem otiivig a kujund . Palkon i soklil t laekub kake
kivitre ppi. Sokli välispi nnad on kaetud pritskr ohviga , milles se sisse silutud krohvi pindad ega ruuduk ujulise d liigend atud
pinnad .
Paremp oolsele tiibhoo nele liitub esifas saadis väikes e
kitsa vaheho one abil pikk ühekor dne ehitusk orpus, mis moodus tab esiväl jaku ühe külje. Ka see ehitusk orpus, mis kõigis vormides kordab kahe tiibhoo ne vaheli st põhikorpus~, on lõpeta tud temale keskte ljele risti asetatu d kaheko rdse tiibehituseg~
mis mõõtm etalt ja kujund usalt kordab põhiho one tiibeh itusi.
Erinev used on vaid selles , et viimat imaini tud tiibhoo ne akendesüste em ei ole nii reeglip ärane, aia suunas omab ta vaid 2
akent, küljel vaid l akna kõikid e korrus te peale. Eeshoo vi
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mis
pöör atud tiibh oone fass aadi l on samu ti lahti ne veran da,
is deta iküll pole nii tarv iklik una säili nud, kuid kord ab kõig
täis lide s ja mõõt meis eelk irjel datu d. Vaid ta aokk el ei ole
laud a
müür , vaid toeta tud kivi tulp adel e, mill e vahe d täide tud
d kahe le
dega . Tiibh oone külj el on aokl ikorr use uks, mis kaetu
toetu v
kivi st pjed esta alile ja neil t tõus vate le puitt ulpa dele
ised ,
viilk atus ega. Sell el laiad üleu latuv ad rääs tad ja laht
erine b
kuju ndatu d sarik ad. Tiibh oone ga liide tud pikk korp us
ikor põhih oone vahe korp uses t vaid selle pool est, et tema sokl
poorus on kivi st ja kroh vitud . Tema lame katu s on põhih oone
korid or
lel viilk atus , sest põhih oone ga ühen dav väik e kaetu d
mõle mis
on mada lama lame da katu sega . See ühen dav korid or omab
ikakn ak
tassa adia kolm kõrg e kaar ega ükst eise kõrv ale pea kolm
ikar liide tud suur t aken t. Akende vahe des ulatu vad kuni sokl
segm ent
niis ini kitsa d puit pila atrid , mis on lõpe tatud aken de
prof ilee
kaar te joon el. Ka vah~koridoril on katu sel eend uv ja
kõrg e
ringu ga karn iis. Kori dori all olev as sokl ikor ruse s on
kaar ega läbik äik eesv äljak ust aeda .
Seeg a on hoon e keer uka konf igur atsioo niga ehitu s, mill est varem on
tõen äoli selt valm inud kahe tiib ehitu sega põhi korp us, tõen äoli selt
veel XIX saj. lõpu s või saj andi
vahe tuse l, juur deeh itus võib olla
hilis em, ka käes olev a saj. algu ses
stii l on hist orit sistl ik, käsi tlusalt pseu dokl assit sistl ike elem entideg a. Hoon es on kaup lus, admi nis
ratii vruu mid ja kort erid , on rahuld avas seisu ndis .
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Kõrval hoonei d on palju, nad moodus tavad suuri funkts ionaal sei
rühmi, mis paigut atud reegli pärase lt. Peahoo nega ansam bliliaeit seotud nõrgal t. Tähtsam ad on:
Laudad moodus tavad nelinu rkse siseho oviga neljal t küljel t hoo
nestatu d ehitist eploki , milles vahekä igQd. Hooned on suured
ehituse d, maakiv ist paekiv i osalise kasutam isega laotud müüri
dega, mis kaetud õhukes e krohvi kihiga . Osal hoonei st viilad
püstlau dadest , osal müür jätkub ka viilus . Katuse d on laastu või eterni itkatte ga viilkat used. Ehitise d võivad pärine da
valdav alt XIX saj. II poole keskel t või lõpust .
Ait on pikk ehitus , mille ehitus materj al sarnane b eelkir jeldatuil e. Hoonet katab laastu katteg a viilka tus, millel üleula tuva räästa all laudka rniis, otsvii lad on horiso ntaalla udadest. Suurte nelinu rkaeta uste kohal on väikes ed rõhtsa d neli
nurkae d avad. Seinap innas on uste vahel ka segmen taknaid . Uksed on vooder datud kalasa bamus tris laudis tusega . Hoone võib
pärine da XIX saj. III veeran dist.
Viinav abrik (?) on kaheko rdne ki vihaon e tugeva krohvi kihiga
seinte l. Hoone alakor rus madal üksiku te väikes te akende ga

-

(6-ruu dulised ) ning suure uksega , mille kohal profile eritud
karnii siga kolmnu rkfront oon selle all on horiso ntaaln e kitsas
hamma skarnii s. Esifas saadi seinap innas on veel kaks samala adse lahend usega väiksem at kolmnu rkfront ooni, kuid avad nende
all on kinni müüri tud, nende vahele ja neist mõnevõ rra kõrgemale on raiutud hilisem ad teravk aarelis ed aknad, 3 tk esifas saadis , 2 otsafa ssaadi s ning kolmas nende kohal lakaak nana.
Akende l on ka vastav eklekt ilise käsitlu slaadi ga raamis tik.
Hoone nurkad el on jälgita v lai nurgal iseen valgen datud pinnan
Katus on hoonel viilka tus, kattek s eterni it. Ta omab üleula tu
va räästa all säilme id varase mast astmel iaest räästa karnii -
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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 rekonstrueer itud eklektilises
laadis ilmselt XIX saj. II poole keskel.
Aednikumaja moodustas mitmest väikesest hoonest ehitusterühm a
mis varemeis. Säilunud väike aidake (?), millel külgseinad
puidust, üks otsasein aga paekivist, krohvitud. Selles seinas
teravkaarelin e uks. Viilud on püstlaudades t, hoone

kae~d

laastukatteg a viilkatusega . Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist .
Rehi-kuivati on väga suur ja massiivne maakiviehiU1 s,

~s

ki-

vide vahel kasutatud ka paekivi, samuti akende kujundamisel .
Siin siiski kasutatud kohati ka tellist. Avad on kaetud lameda kaarsilluseg a. Hoonet katab kõrge viilkatus, katteks kaasajal eterniit. Hoonega liitub ühel tiival risti madal väljaehitus, mis samuti kaetud viilkatusega . Kuivatil kõrge neljatahuline paekivikorst en astmelise karniisiga piibul. Omab
tuulelipu, mis

dateeritud~,

mis tähistab tõenäoliselt ehi

tuse lõpetamisaa stat.
Valitsejamaj a (?) on maakivist õhukese krohvikatteg a ehitus,
millel nuread ja aknaääred laotud tahutud paekivist. Hoonet
katab lame poolkelpkatu s, katteks kaasajal eterniit. Räästakarniis on eenduv, Profileeritu d ning poelviilu all krepitud.
Aknad on reeglipärast e vahedega, aknad seejuures 6-ruudulised
Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist.
Sepikoda(?) on maa- ja paekivist müüridega krohvitud seintega ehitus, mis kaetud lameda poolkelpkatu sega. Katusel astmeline räästakarnii s külgfassaadi del, peolviilus puuduvad. Hoone keskteljal kolmnurkviil , mis

l~epib

räästakarnii si. Viilus

-
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suur segmentaken. Esifassaadi aknad on kõrge kaarega aknad,
mis algselt raamitud lamedate krohviäärist ega. Akendel 8-ruuduline raam. Otsafassaadi s 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 lammutatud. Ilmselt samuti XIX saj. keskpaiga ehitus.
~

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

das orus. Pargi moodustab tiikidesüstee m, mis algselt olid regulaarse nelinurkse kujuga. Suuremaid tiike on kaks, eraldatad kitsa vahetam.miga, väiksem tiik on nende otsal.
oli tiike rohkem. Nende vahetammidel

I~selt

puiestee-i~elisi

teid.

Muidu on pargi paista vabakujuline , võrdlemisi tiheda istutusviisiga, eriliselt grappeerimat a. Valitseb saar, tamm, jalakas
vaher, kuask. Peahoone läheduses ka nulgi. Peahoone ees kahelt
küljelt hooneatatud esiväljak - eesboov, kas ringtee .moodustab
suure ringikajulis e haljasala. Seda liigendavad vähesed dekoratiivpõõsad . Väljaku äärtel, eriti kõrvalhoonet e saunal, ka
puid, sealhalgas nulgi. Majandushoon ete 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 juurviljaaia na. Möisasüdamik ll läheduses kulges I Maailmasõja-ae gne kindlustaste liin, mille raudbetoonkindlu stusi on põllul säilinud.
Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 1968. ja 1973.a.
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