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82. NURME mõis (Nurms). Rüütlimõis.
Nissi

~n,

Saida sovhoos (Nissi kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, mis asendilt kallakul ja seega osaliselt kellerdatud, mille sekkel hoone otsal ja tagaküljel kõrge. Ehitus on kaetud poolkelpkatusega, millel murdsarikas, kaasajal on katteks laast ja eterniit.
Eenduv ja lai räästakarniis on kujundatud jõulise profileeringuga, poelviilu all kulgeb lai vahevöö. Hoone nurgad on kujun\

datud rusteeritud liseenidega. Esifassaadis on lamedaid lisaene
ka äärmistee akende vahel (2 kummalgi tiival), tagafassaadis
vaid eraldavad hoone keskosa 3 akna laiusal t. Liseenide, karniiside ja aknaääriste silutud krohvipinnad on kontrastis seinte pr i tskrohviga, mis on algselt omanud punakaspruuni värvi tooni, silutud pinnad aga hallikasvalged (jälgitav krohvikihtides)
Hoone esifassaadis eendub kergelt keskrisaliit peauksega, mis
kaetud madala kolmnurkviiluga. Viilu ääristav karniis on viilu
all kitsam, viilu külgedel kordab räästakarniisi vorme. Viiluväli on kujundatud stukkdekooriga, kus ristatud küllusesarve
motii1: ja ehitusdaatum 1789. Risaliidi nurgad kujundatud taas
rusteeritud liseeniga, mis laieneb ka risaliidiga külgnevale
seinapinnale. Keskteljal asetsev uks on raamitud laia profileeri tud krohviäärisega, uks on sillatud lameda kaare ga, millel
äärise s voluudiga lukukivi. Ukse kohal on raami tud seinapind
kaetud iseloomuliku barokse võrkdekooriga. Kahel pool peaust on
seinapinnad liigendatud kõrgete tahvlitega, millel ülal katteks
stukkgirlandid. Ka uks on viimistletud töötlusega. Tema pooled
on eraldatud

vahesambaga.~rofileeri tud

liistudega raami tud een-

duvad tahvlid jaotatud kaheks pinnaks, millest alumine, madalam
rihveldatud, eraldatud laia karniisi ja ehisvööga. Ulemiste
tahvlite lõpetajaks on laiem hammaskarniis. Ukse kohal on suur
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valgmik, mis samuti uksest eraldatud hammaska rniisiga. Valgmiku raamistik on kiirtekuj uline, kuid tema keskel trapets laternale. Trapetsi kohal on kaks ristatud noolt. Uksel on suure
joonelise rokokoom otiivistiku ga sildiga uksekellan upp ja lukuplaat. Ka ukse käepide on sepistatud barokliku voluudim otiiviga. Aknad on kogu hoonel kitsad ja kõrged, 8-ruuduli sed, ääris
tatud lamedate krohviäär istega, raamide nurgaraua d on baroksed.
Aknad on paigutatu d rahmitatu lt kahekaupa või aksikult (hoone
tiibadel) , puuduvaid asendavad petikakna d. Poolviilu des asuvaid lakatubad e aknaid äär1stava d väikesed ruu.dukuju lised laka
aknad. Hoone tagafassa adi kesktelje l paikneb uksaken, mis ääri
tatud kahe saal.i aknaga. Ukse ees on lai terrass, kust laskub
temast kitsam, kuid küllalt lai ja kõrge kivitrepp parki,
ääristatu d astmelise kivirinna tisega. Hoone ahte otsafassa adi
on hiljem ehitatud puidust esik trepile majandusr uumidesse .
Ehituse katusel asetsevad teiste hilisemat e korstnate hulgas
sümmeetr iliselt kaks massiivse t korstnapi ipu, mis algsed karniisid kaotanud. Nendesse korstnate sse on koondatud mantelkorstnala adaalt kõikide vanemate kattekoll ete suitsulõõ rid.
Toad on antilaads es sasteemis .
Seega võib lugeda peahoonet stiilseks varaklas sitsistlikuks ehi tuseks, kus dekoori s ja ka ruumiprog rammis säilinud
f

veel barokset elementi, sepistea ka rokokoode koori, peauks aga
varaklaa sitsistlik us käsitluse s. Hoonet kasutatak se kauplusen a
ja korteri tena, on ka tahj e ruume ning ta on ebara.huld avas
seisundis .
Kõrvalhoo neid on säilu.nud vähe, needki

ümberehit~stega

moonuta

tud. Hooned moodustas id peahooneg a mõneti seotud reeglipär ase
rühma pargi äärel. Olulisema d on:

..
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Ait on pikk paekivihoone, krohvitud seintega, kaetud laastukattaga lameda poolkelpkatusega. Hoonel on külgfassaadides
astmeline räästakarniis, mis kulgeb ka profileeritud karniisina poolviiluall. Viilu külgedel karniis puudub. Hoone esifassaad omab pika ja sügava ulualuse, mille ees oli kaaristu.
Viimane pole säilunud. Ehitus kaasajal tugevalt moonutatud,
algselt võis pärineda XIX saj. algusest.
Valitsejamaja (?) on väike puithoone, kaetud üleulatuvate
räästastega ja laastukattega viilkatusega. Seinad on vooderdatud rõhtsalt. Aknad on väikesed, 6-ruudulised ja ääristatud
profileeri tud laud ad ega. Ukse ees väike lahtine eeskod (;.1. viiikatuse all, mida toetavad lihtsad pui ttulbad. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
l!audad ja taJ.lid moodustavad suurema hooneterühma maantee ää.Pe
mis osalt müüriga piiratud sisehoovi külgedel. Enamuses ümberehi tatud või sinna juurde ehi ta tud kaasaegse tüüplaudaga lammu
tatud. Alles on üks tallihooneist (?), mis on krohvitud paekiv
ehitus, aknad sillatud seejuures telliskivist lameda kaarsillu
sega, mis eendatud ja krohvimata. Katus on üleulatuvate
tega viilkatus (katteks eterniit) ja otsviiludes avatud viimas
sarikapaariga ning pennidega. Sarikajalad ja sarikaid toetavat
f

kansooltalade otsad kujundatud. Otsviilud on vooderdatud rõhtlaudadega, kus rambikujuline lakaaken. Ehitus võib pärineda
XIX saj. II poole keskpaigast või lõpust.
Rehi on väga pikk paekivihoone krohvitud seintega, kaetud laas
tukattel,

kei~katusega,

millel lihtsad üleulatuvad räästad.

Võib olla XIX saj. I poole ehitus.
~
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ei ole suur, on kaheosaline. Esiväljak on väike, siia

suundub otse tee üle kilomeetri pikkusalt alleelt, mille suhte
on peahoone küljega. Esiväljakut piirab tihe vabas planeeringu.
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puistu. VabakujuliDe on puistu ka peahoone taga, kuigi siin on
jälgitavad tasapinnaliste terrasside jälgi vanemast, regulaareest aiast. Vali taevad liigid on saar, tamm, vaher, on kuuaki
ja üksikuid lehiseid. Allee on lehtpuudest.
Parki suundub pikk puiestee lehtpuudest, mis lõpeb pargi
äärel suure värav aga. See kujutab endast kõrget hobuvärav at,
mis ääristatud kü.lgedelt madalata j algväravatega. Väravakasred
on lameda kaarega, sillustes on kõigil avadel lukukivid. Avad
on eraldatud kõrgete pilastri te ga ( 4 tk.), mille profileeritud kapiteelid toetavad laia ehisvööd. Selle friis on kujundatud metoopide ja triglüüfidega ja tilgakestega. Friisi kohal
on värava sein lõpetatud laia profileeritud ja eenduva karniisiga ja kaetud lameda laastukatusega. Värava mtUemad pooled
omavad analoogilise kujunduse, ehisvöö kulgeb ka väravamüüri
otstel. Seega võib väravat lugeda varaklassitsistlikuks rajatiseks ilmselt j uba XIX saj. algusest. Värav on tikee stiilsemsid Harju rajoonis.
Pargi seisund on ebarahuldav, teed lõhutud, park funktsioonita ja metsistuv.

Külastatud ja pildiatatud 197l.a.
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