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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. 


