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lOO. RAASIKU mõis (Rasik-Kampen). Rüütlimõis. 

Raasiku ~n, Kostivere sovhoos (Harju-Jaani kihelkond). 

Peahoone on hävinud (põletati 19o5.a.). Temast on säilunud 

kõrge soklikorruse riismed, võlvitud tonn- ja ristvõlvidega. 

Hoone oli suur paekiviehitus. 

Kõrvalhooneid omas mõis suurel arvul, osa neist hajutatult 

kaugemal maastikus, osa pargi äärtel, peahoonega nimetamis

väärsel t sidumatul t. Enamik säilunu.d varemeina ja asemetena 

või ümber ehitatult. Olulisemad on: 

Teenij ate mai a on keskmise suurusega kuid massiivsete proport

sioonidega õhukese krohvikattega paekivihoone, mis kaetud 

ki taal t üleulatuvate Iäästastega kõrge poolkelpkatuse ga, kattek 

osalt veel S-kivi. Hoone aknad on pea ruudukujulised, algsed 

raamid 6-ruudulised. Hoone tubade ehituse määrab tema keskel 

asuv mantelkorsten. Ehitus võib pärineda XIX saj. algusest. 

Sepikoda on väiksem paekivihoone (alles müürid), mis oli kae

tud ühelt otsalt viilkatusega. Otsviilu.s tõuseb viiluseina 

laotud lai korsten. Hoone otsa ehitatud kitsam paekivist juur

deehitus, mis lõpetatud poolkaarega. Nelinurksete avade kohal 

müüris konstruktiivsed lamedad sillused. Hoone võib pärineda 

XIX sajandi keskelt. 

Valitsejamaja on suur ühekordne paekivihoone osaliselt välja

ehitatud lakakorrusega hoone otstel. Ehitus on kaetud seintest 

kõrgema poolkelpkatusega, millel eenduvad profileeritud räästa 

ja poolviilukarniisid. Viilu all on karniisid krepitud ning 

jätkuv ad seinapinnal laia vahevöö ga. Katteks on kaasajal eter

niit. Aknad on kõrged ja kitsad, 6-ruudulised, kuid esineb ka 

mõni hilisem kolmepoolega ja 9-ruuduline. Hoone võib algsel 

kujul pärineda XIX saj. algusest. 
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Tööliste elamu(?) on keskmise suurusega paekivihoone, mis 

kaetud seintest kõrgema kelpkatusega, mille katteks punane 

katusekivi, räästad on väga kitsad. Võrdlemisi suured aknad 

on pea ruudukujulised, raamitud kitsaste krohviääristega. 

Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest, on varisemas. 

Laudad on varemeis, moodustasid plikkadest paralleelhoonetest 

omapärase sisehooviga hooneterühma. 

Kõrts on väga pikk krohvitud paekivihoone, mis kaasajal kae

tud osalt eterniit-, osalt laastukattega viilkatusega, mis 

ühel tiival sisse langenud. Hoone keskel asuva eluruumide ees 

avar ulualune, mille räästast kandsid massiivsed ümarsambad. 

Nende ülaosas on massiivne neljatahuline kapiteel (säilunud 

ainult üks). Eluruumide keskel paikneb hoone kesktelge markee

riv suur mantelkorsten. Kahele poole jäävad pikad akendeta 

talliruumid, mille tänapäevaaed otsviilud on rõhtlaudadest. 

Hoone võib algselt pärineda XIX saj. II veerandist. 

Park on suur, kuid ulatuslike kahjustuste tõttu tema komposit

sioon raskelt määratletav. Peahoone ette jääb väga avar vaba 

piirjoonega esiväljak, mille äärtel väikeseid, kuid tiheda is

tutusviisiga lehtpuurühmi mõne kuusega kontrastiks. Enamik kõr 

valhooneid pargi äärtel peahoonest isoleeritud puudega. Pargi 

perifeerses osas väike vabakujuline tiigisüsteem saartega, 

millel riismeid kahest graniitsambast. Kasutatud on põhiliselt 

kodumaiseid liike, domineerib vaher, palju on saart, kuuski. 

Pargi seisund on halb, ta on funktsiooni ta ja risustatud, puud 

halvas seisundis. 

Külastatud ja pildiatatud 1967. a. 
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