79. NEHAID mõis (Nehhat). Linnamõis.
Sommerlingi k/n, Tallinna Linnuvabrik (Jõelähtme kihelkond)
~eahoone

on ühekordne keskmise suurusega paekivihoone, millel

väljaehitatud mansardkorrus. Hoonet katab murdpoolkelpkatus,
mille murtud katusepinda on manaardkorruse aknad süvistatud.
Katusel on kitsad profileeritud räästakarniisid külgfassaadidel
ning *a poolviilude kelbakolmnurkade all, kitsas laudkarniis
jookseb ka katuse murrujoonel, mis aga pole algne. Hoaaa esifassaadis keskteljal on kitsas (ühe akna laiune) pealeehitus,
millel väike võrdkülgne kolmnurkviil. Viilu ümbritseb eenduv
ja profileeritud karniis. Põhikorruse aknad on kitsad, 6-ruudulised ning paiknevad võrdlemisi ühtlaste vahede ga. Pool viilus
on keskmist suurt akent ääristamas kaks kitsast väikest akent
6-ruuduga.
Hoone võib pärineda veel XVIII saj. lõpust, tema kolmnurkviilu vormis on veel barokset käsitlust. Ta on kasutusel korteritena ning rahuld avas seisundis.
Kõrvalhooned paiknevad ebakorrapärase tiheda rühmanaPirita jõe
kitsa oru nõlval. Olulisemad on:
Vesiveski on osalt ühe-, osalt kahekorruseline krohvitud paekivihoone, mille müürid

j~e

poolel tugiatatud kontraforssidega.

Hoonet katab kitsaste, üleulatuvate räästastega poolkelpkatus,
katteks laast. Müüripinnal mõned metallankrud. Hoone aknad on
väikesed, ruudukujulised või piklikud, 4- ja 6-ruudulised. Ehi
tus võib pärineda XIX saj. keskelt.
Möldrimaja (?) on krohvitud paekivist väike hoone, millest osa
varemeis. Hoonet katab kõrge kelpkatus (katteks tõrvapapp),
millel kitsad üleulatuvad räästad. Aknad on väikesed, 6-ruudulised. Hoone on ilmselt veskist vanem, XIX saj. algusest või
saj andivahetusel t.
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Valitsejama~

(?) on väike krohvitud paekivihoone, millel lai

de üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eterniit),
kajalad kujundatud. Hoonel esik keskteljal väikese viilkatusega väljaehitusena. Aknaavad ei ole suured. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist.
Laudad moodustavad hoonete ploki, mis piiravad nelinurkeet
hoovi, osa hooneist liidetud. Nad on ehitatud paekivist, õhukese krohvikihiga kaetud. Katused on lihtsate, üleulatuvate
räästastega ja laastukattega viilkatused. Otsviilud on kas
püst- või rõhtlaudadest. Väikesed aknad on kaetud kaarsillustega ning tiheda ruudustikuga (8 ruutu). Ehitused võivad pärineda XIX saj. II poolest.
Park on keskmise suurusega, vabakujulise lahendusega ning toetub Pirita jõe k•tsale orule, kus veskipaisuga moodustati
paisjärv teega üle tammi, allpool aga oli kärestikuline jõgi
mõne kõrge saaraga. Viimaste kohal järsul oruveerul asub ka
peahoone. Orus valitsevad jalakas, saar, saartel ka tammi.
Kõrgemal esineb vahert ja kontrastsaid kuuski, eksootidest
lehiseid. Park üldiselt noorem. Pargi seisund halb, risustatud
ja võsastunud, paisjärv alla lastud.

,
Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1968.a.

•

Neha tu mõis.
Peahoone otsvaade.
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