
95. PIKAVERE mõis (Pickfer). Rüütlimõis. 

Pikavere ~n, Pikavere 8-kl. kool (Kose kihelkond). 

Peahoone oli pikk ühekordne klassitsistlik kivihoone, mis 

kodanlikul perioodil omandanud teise korruse ~3 hoone ulatu

sest. Algne ehitus omab esifassaadis (säilunud) kergelt een

datud 3 akna laiusi külgrisalii te, mis kaetud kolmnurkviilu

dega. Algne hoone ise on kaetud poolkelpkatusega, millel een

duvad ~a profileeritud räästakarniisid ainult külgfassaadidel 

ja risaliitide viiludel. Viiludes on väikesed ümaraknad, mil

le lamedas krohviäärises on neli lukukivi. Algse põhikorruse 

aknad esifassaadis on rühmitatud, põhiliselt kahekaupa, kesk

teljal on 3-aknaline rühm, nelinurkseist aknaist, mis ääris

tatud kummalgi pool 3 lameda kaarega kaetud aknaga. Haamid 

olid 6-ruudulised, nüüd 4-ruudulised, ei ole säilunud ka alg

ne lame krohviääris. Likvideeritud on väikesed puitpalkonid 

(2 tk.) esifassaadi tiibadelt ning suur puitveranda hoone 

tagaküljelt keskteljelt. 

Algne peahoone võib pärineda XIX saj. I poolest, ta oli 

klassitsistlikus stiilis. Hoonet kasutatakse koolina ja ta 

on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on mõisas arvukalt, neist mõned seotud peahoo

nega ansambliliselt, ääristades parki. Pargi taga asub kom

paktne ja reeglipärane majandushoonete rühm (aidad-laudad

viinavabrik). Olulisemad ehitused on: 

Meierei - krohvimata maakivist kompru{tne ehitus, kus avade 

külgedel ja seinapinnas asuvatel konstruktiivsetel kaarsillus 

tel kasutatud paekivi. Hoonet katab laastukattega poolkelp

katus, millel lai profileeritud puidust räästakarniis, eriti 

hästi säilunud otsafassaadis. Hoone võib pärineda XIX saj. 

keskelt. 
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Kuivati on samas laadis ja materjalis teostatud kahekordne 

hoone, püstitatud kahes osas, mille poolkelpkatus on ümber 

ehitatud viilkatuseks. Hoone Väikesed ruudukujulised aknad on 

4-ruudulised. Hoone ees on kõrge muldramp. Hoone võib olla 

XIX saj. keskpaiga ehitus. 

Härjatall (?) on teostatud eelkirjeldatud ehitustega samas 

laadis, materjalis ja ajal. Ainult tema algne katus on veel 

XIX saj. keskel asendatud viilkatusega (praegu sisse lange

nud). PeaQksed on paekiviga ääristatud kaaruksed, mille lame 

kaarsillus asub kõrge kaarpetiku all. Ka akende sillused on 

lameda kaarega. 

Laut on pikk, lõhkumata maakividest müüridega krohvimata ehi

tus, mille paega ääristatud aknaid katavad lamedad kaarsillu-

sed. Hoone, mis on varemeis, pärineb ilmselt XIX saj. keskelt. 

Ait-elamu (?) on kahekordne pae- ja maakivimüüride ga krohvi-- . 

tud hoone, mis kaetud lameda viilkatusega. Selle laiad, üle

ulatuvad räästad omavad kujundatud sarilj:ajalgu ja äärmisi kat

mata sarikapaare. Hoone aknad on p&a ruudukujulised, kaetud 

lameda kaare ga, raami tud lamedate krohviääristega. Raamid on 

6-ruudulised. Hoone otsafassaadis on väga suur uks teisel kor

rusel tema ees asunud platvormiga. Teised välisuksed on kaetud 

kalasabamustris laudistusega. Hoone katusel väike laastukatte

ga katusega tornike kellala. Ehitus võib pärineda XIX saj. 

II poole keskelt või lõpuveerandist. 

Tall on pikk, maanteeäärne ehitus, ta on krohvitud paekivi

müüridega. Hoone nurgad on kujundatud lamedate nurgaliseeni

dega. Algset katust pole säilinud, praegu on tal laastukattega 

lihtne viilkatus. Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest. 

V ali tse~a.i a (?) e:a temaga ühel joonel on väike krohvimata 

lõhutud maakivist hoone, mis kaetud viilkatusega (katteks eter 
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niit). Katusel laiad ja eenduvad puiträästad, mis prof'ileeri

tud. Nad on otsviilu all krepitud. Aknad on väikesed, . nelinurk 

sed, osalt raami tud paekiviga. Otsaf'assaadis on lakatubade a 

aken algselt ei~lli segmendikujuline, nüüd ainult nelinurkne. 

Lakatubadale on ka katuseaken esifassaadis, kaetud viilkatu

sega. Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keskelt pärinavaks 

teataval määral klassitsistlikus laadis kujundusega. 

~ on võrdlemisi suur, omab esiväljaku, mille ruudule lähe

dana kuju on plaanilt regulaarne, kuid puistu väljakut ääris

tav tihe puistu on tihedate gruppidaga vabapuistu, mis raami

tud osalt kõrvalhoonete juurde toovate teedega. Ka peahoone 

taga on jälgi regulaarsusest, siin on märgatavad mõned tasanda 

tud, madala muld terrassiga eraldatud korrapäraaed pinnad. 

Puistu on taas aga heatasemelisalt rühmitatud vabakujulistes 

gruppides. Ka väljak on ääristatud vabalt. Puuliikidast domi

neerivad vaher, saar, pärn. Tugevaid gruppe moodustavad lehi

sed ja vertikaalsed kuused. Puid on ääristamas ka majandus

hoonete rühma ja nende vahelist maj andushoovi. Park on heas 

seisundis, äärtel on võsastunud. Parki rikuvad väljakule istu

tatud õunapuud. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 1968. ja 1973.a. 
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