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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 moonutatud. Tuumiku moodustab väike kiviehitus, mille ees lai, kül
gedelt lahtine historitsistlike motiividega rõdu, kaetud ühepoolse kaldega katusega. Viimast toetavad lihtsad nelinurkaed
puittulbad tugevate tugikäppadega. Postide vahel ballustrimotiiviga rinnatis. Hoonet ennast katab osalt viil, osalt poolkelpkatus üleulatuvate räästastega, kat•ematerjaliks eterniit.
Esifassaadi keskteljelt väljaviidud pealeehitus omab poolkelp
katuse. Hoone kitsad aknad on 6-ruudulised. Ehitus võib pärineda 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 katuseakendena viilkatuses. Katust katab kaasajal eternii t. Katusel 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, triglüüfidest, tilgakestest. Samalaadne kar.niis ääristab ka hoone
otsal asuva laiema palkoni räästakarniisi, mis siin on nurkadel toetatud puidust d oskaana orderi sammastega (kolmveerandsambad, keskosas paisutusega). Hoone teisel otsafassaadi lon
nurgad kaetud kvaadrilõikeliste kattelaudadega. Seinad ise
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vooderdat ud rõhtlauda dega. Hoone aknad asetsevad kUlgfassa adides korrapära ste vahedega, on suured,6- ruudulise d, piirdalen ad
seejuures profileer itud. Väljakule pööratud otsafassa adis on
viilas väiksem ruudukuju line aken 12 ruuduga. Klindiast angule
suunatud palkonil on kõrged ja ka võrdlemis i laiad 12-ruudu lised aknad, mis külgfassa adides liidetud kolmest aknast, otsafassaadil aga eraldatud nurgasamb aid kordavate vormidega poolsammasteg a ( 5 akent). Akende kohal on kitsas väli kujWldatu d
puidust rikkaliku ornamendi ga, mis on pseudobar okliku altantuslehe ja merikarbi motiivide ga. P alkoni friisil on trigl.üüfid e
vahel kullatud reljeefse d tähed "LUCCA" ja selle his tori taistlikus stiilis ehituse pU.stitam isaasta: MDCCCLXXIII. Palkoni
katusel on lahtine rõdu, mille rinnatis pole säilunud. Rõdule
viib ka välistrep p hoone seinsl. Ehitus on üheks Invaliidi dekodu kor puseks ja on rahuld avas seisundis .
Kõrvalhoo neid on väheselt, paiknevad esiväljak u ühel äärel
või pargis. Olulisema d on:
Teenijate maja(?) - väike krohvitud kivihoone , kaetud lameda
viilkatuse ga, millel katteks laast ja üleulatuva d räästad, mis
ääristatu d puitehisp itsiga. Omab kitaaid 6-ruuduli si aknaid.
Võib pärineda XIX saj. IV veerandis t.
~ednikumaja

(?) on väike krohvitud paekiviho one, mis kaetud

lameda, üleulatuv ate räästaste ga viilkatuse ga, katteks kaasajal eterniit. Lakapeals el on otsviilus suur segmentak en. Hoo
ne võib pärineda XIX saj. IV veerandis t.
Triiphoon e on ühepoolse kaldega klaasi tud katuslae ga ehitus, ·
mis ääristatud nelinurks ete kivihoone tega. Viimased on krohvi
tud, kaetud kõrgete laastukat tega kelpkatus tega, millel üleul
tuwed räästad. Aknad hoonete tahkudes on 6-ruuduli sed. Ehitus

.,

võib pärineda viimasel t saj andivahet usel t •
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Majandushoone, .mille algne funktsioon .määramata, on väga väike 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

suvemõisaga 11 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, avatud 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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