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 kujundatud historitsistlikus stiilis, mis esifassaadilt kujutab
klassitsismi, kuid tagafassaad on lähedasem renessansile.
Hoone esifassaadi keskosa eendab laial pinnal keskrisaliidina,
temast eendub omakorda keskteljal paiknev ühekordne viietahulina esikuruum, millel teise korruse kõrgusel lahtine rõdu.
Hoone fassaad on liigendatud ka horisontaalselt: algselt rusteeritud 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 soklilt 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 pikendatud 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 vahekarniisi le toetuvad äärised, mille iilanurgad
laiendatud. Analoogilise lt põhikorruse akendale on kujundatud
nendega ühes tasandis asetaeva esiku kiilgtahkude aknad ja uks.
Viimane on erakordselt kõrge, sest lõikab soklit alates madalalt kivi trepilt. Ukse kohal on suurem valgmik, millel algselt oli rambikujulin e ruudustik, nüüd nelinurkaed 8-ruutu.
Rõdule esiku katusel avaneb keskteljal uks-aken, mis ääriststud kiilgedelt kitsaste 3-ruuduliste ühepoolaeta akendega. Rõdu algne valatud metallvõre pole säilunud. Kelpkatus on väga
lame, frontoonist varjatud, plekk-katteg a •
.Analoogilist e detailidega (karniisid, räästad, pilastrid,
aknad) on kujundatud ka otsa- ja tagafassaadid e seinapinnad.
Tagafassaadi liigendus on ainult vähem korrapärane. Tema va,sakul tiival eendub kergelt kiilgrisaliit , mille alakorrusel
omakorda poolringikuj uline väljaehitus. Väljaehituse katus on
rõduks teisele korrusele, kuhu avanevad esifassaadil e sarnasec
uks-aken ja äär1stavad aknad. Ka siin pole algne valatud metaJ
rinnatis säilunud. Likvideeritu d on ka katust ääristanud horisontaalne frontoon. Algselt ümbritses see seinte kõrgendusena kogu maja, säiludes tänapäeval veel esifassaadi keskris&
liidil. Tagafassaadi paremal äärel mõned meetrid nurgast sise
poole asetseb aga tugevalt eenduv neljatabulin a ja neljakorru
se&ine torn. Tema esimese ja teise korruse aknad kordavad põhihoone aknaid, kusjuures teise korruse aken oli ka ukseks te
ma ees asuvale väikesele metallrõdule . Säilunud on vaid selle
eklektilise laadiga kujundatud metallkonsoo lid. Torni kolmas
korrus omab väikeseid ruudukujulis i aknaid taga- ja otsafassaadis, mille laiendatud nurkade ga krohviääris pole säilunud.
Torni viimane korrus on kõrge, alumistest eraldatud astmelise
ja profileeritu d 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 profileeritud karniisidega. Akende kohal kulgeb lai profileeringuga
liigendatud vöö, mis lõpeb laia ja tugevalt eenduvat profileeri tud räästakarniisi kandvate tugevate konsoolidega. Konsoolid
on omakorda profileeritud ja liigendatud pindadega, omavad
kitsaid profileeritud karniise räästakarniisi all. Torni katus on lame ning ei ole nähtav. Torni nurkaias on madala:i neljatahulised tulbad, mis kaetud ülal plaatidega. Tagafassaadi
külgrisaliid i ja torni vahele jääv seinapind on tugevalt taandatud ning tema ette jääb kolme avaga väga kõrge kaaristu.
Selle kaared olid poolringi-kujulised, ääristatud laiade proiileeritud krohviääristega ning kaarte kannad toetuvad keskel
kahele kõrgele neljatahulisele piilarile, äärtel poolsammastele. Sammaste peal on profileeritud talum. Sambad tõusevad
hoone soklilt ning nende taha jääb terrass, mille rinnatis
pole säilunud • .Arkaadi kaarte kohal on räästakarniis külgrisaliidi karniisist vähe madalam, kuigi samades vormides. Räästakarniisi all kulges kaarte kohal lai vahevöö, mis nagu kaarte
ääriski, pole säilunud. Kaaristu taga on iga ava kohal alakorrusel kolm väga suurt akent, millel simaita profileeritud kroh•
viäärised, nurkade st laiendatud. Akende kohal jookseb korrusevaheline 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 kivitrepp.
Seega on hoone auvelossi meenutav historitsistlikus stiilis ehitus, võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. Hoone on
lastekodu peahooneks ning vaatamata viimistluse lihtsustamisele on heas seisundis.

- 4 -

..

i

Kõrvalhoonei d omas mõis arvukalt, kuid tänapäevdka on neid
ümberehitama ta kujul säilunud vähe. Asuvad reeglipärase s rühmas. Olulisemad on:
!alitsejamaj !! (?) on ühekordne pikem krohvitud paekivihoone ,
mis kaetud poolkelpkatu sega, katteks kaasajal eterniit. Rääst
karniisid on eenduvad ja jõulised, profileeri tud karniisi all
kulgeb akende kohal kitJas vahevöö. Räästakarnii s on poolviiIude all krepi tud, karniisi otsad toetuv ad omapärastele nurgakapi teelidele, mis seinapinnal jätkuvad aga jõuliste nurgakvaadri 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
lakakorrusek s ehituse ilmet rikkuva katuseakende reaga. Seega
omab hoone klassitsistli kke motiive, kuigi võib pärineda XIX
saj. keskelt või teise poole algusest.
Töölistemaja (?) on pikem krohvitud paekiviehitu s, mida katab
eterniitkatte ga lamedam poolkelpkatu s. Sellel külgfassaadi des

"

ja peolviilu kelbakolmnur ga all eenduvad laiad ja profileeritud räästakarnii sid, karniiside all külgfassaadi des profileeringuga vahevöö. 6-ruudulised kõrged aknad paiknevad reeglipäraste vahedega. Ehitust võib lugeda klassitsistli kuks ja ta
võib pärineda XIX saj. I poole keskelt või lõpust.
~

on pikk krohvitud paekivihoone , mis kaetud eterniitkatt e-

ga, üleulatuvate räästastega viilkatusega . Aknad on ruudukujulieed, Väiksemad, 6-ruudulised . Hoonet on pikendatud eriaegad el, võib pärineda XIX saj. keskelt kuni sajandi lõpuni.
Park on suur, koosnedes põhimõttelis elt kolmest osast: vabakujulisalt rühmitatud puudegruppid aga raamitud evaalaest esivälj 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 :Paaapinda. 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 argi seisund on hea, parkmets aga muutunud harilikuks looduslikuks me tsaks.

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

:Muraste mõis.
Peahoone tagakülg.

