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101. RAE mõis (Johannishof). Linnamõis.
Sommerlingi

~n,

Mitsurini nim. kolhoos (Jüri kihelkond)

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone kõrge
soklikorrusega. Hoonet katab eterniitkattega viilkatus, mille
viil on võrdkülgne kolmnurk. Viilu äär1stavad ja räästakarnii
sid eenduvad laia

pro~ileeringuga,

karniisi all jookseb aken-

de kohal kitsas vahevöö. Hoone sekkel on samuti eraldatud
võrdlemisi laia profileeritud soklikarniisiga. Samades vormides karniis kulgeb veel aknalaudade joonel, kusjuures nende
karniiside vaheline seinapind on liigendatud kitsaste ja tagasihoidlike püstsete süvenditega, mis annab seinapinnale
lambrise mulje. Hoone aiafassaadil on ka räästakarniisi aluse
vöö ja aknalaudad e joonel kulgeva vahev'dö vaheline kogu seina
pind rusteeritud. Suured, 6-ruudulised aknad on piiratud laia
de profileeri tud krohviääristega ning akende kohal on eenduv

"

laiem profileeri tud simss. Kui tagafassaadi s aknad paiknevad
ühtlaste vabedega, siis esifassaadis on äärmised aknad suurema vahega teistest eraldatud, otsafassaadides esineb ka petik
aknaid. Soklikorruse aknad paiknevad ebauhtlasemalt, need on
ruudukujulised ja 4-ruudulised, raami tud lamedate krohviääris
tega. Kitsas, metallvarikatusega kaetud peauks asub soklikorruses. Hoone aiaküljel paikneb keskteljel aga väikesel podestil väike puitveranda, mis algse ilme kaotanud. Hoone kolmnurkviilus on väike lakatoa aken, mis ümbritsetud kolme väike
se lakka valgustava aknakese ga, külgmised neist ümaraknad.
Hoone ühes otsafassaadis pargipoolsel küljel on väike viietahuline väljaehitus, mis paikneb põhikorruse kõrgusel, nii
et kõik karniisid on tal põhihoonega ühised, ka räästakarniis
ainult ta katus on väga lame. Omab kolmes tahus põhihoonega
analoogselt kujundatud aknaid, mille ülaosas vaid värvilisad
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ruudud diagonaalraamides.
Seega võib hoonet lugeda hilise klassitsismi tunnustega
stiilseks ehituseks ilmselt XIX saj. keskelt või III veerandist. Ta on kasutamisel korteritena ja rahuld avas seisundis.
Kõrvalhooneid on võrdlemisi arvukalt ning nad on omavahel
rühmitatud ansambliliselt, paiknedes pargi ja aia küljel.
Ait -väiksem krohvitud paekiviseintaga hoone, kaetud seintest kõrgema

poolkelpkatuseg~

(katteks eterniit), millel

lihtsad, üleulatuvad räästad. Otsafassaadis on müür poolviilust kuni maani läbi lõigatud ning sinna on mahutatud uks
põhikorrusele ja uks lakka. Hoone võib pärineda XIX saj. I
poö.lest.
Laudad-tallid moodustavad väikese hooneterühma, kus põhilisteks on kaks paekivist müüride ga, maakivi lisamisega, paralleelset lauta.

~amik

ehitusterühmast varemeis. Alles on

eraldi seisev suur laut, mis ehitatud kivist ja krohvitud.
Hoonet katab kõrge viilkatus üleulatuvate räästastega ja eter
niitkattega. Hoonele on küljel liidetud abikorpus, kus ka elu
ruume. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust.
_!ööliste maja on pikk ühekordne pa.ekivihoone, krohvi tud müüride ga, kaetud üleulatuvats räästastega viilkatusega, katteks
eterniit. Hoonel on väikesed kitsad 6-ruudulised aknad. Ta
võib pärineda peahoonega ühest ajast, s.o. XIX saj. III veerandist.
Tall (?) on krohvitud paekivist seintega ehitus, mis kaetud
kõrge viilkatusega (sisse langemas). Hoone seinad on väga madalad, katusealune kõrge, kuhu viib suur uks otsviilust. Hoone
võib pärineda XIX saj. III veerandist.
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Aednikumaja (?) on väike krohvi tud paekivist ehitus, mis kaetud lamedama viilkatusega (katteks eterniit), omab ül.e ulatuvaid räästaid ning kujundatud sarikaj algu, ka otsviiludes ava
tud äärmisi sarikapaare. Peaukse kohal on katuseräästast lõikav väike kol.mnurkviil. Aknad on kahepoolega ja kitsad 6-ruudulised, on ka mõni liidetud, seega 4-poolega aken. Ehituse
otsal oli puitosa, mille algne ilme pole säilinud. Hoone võib
pärineda XIX saj • lõpust.
Mesila on väheesineva arhitektuuriga puithoone aias. See on
8-tahuline laudadest rõhtsalt vooderdatud ehitus, mille siseküljel on tarud ning sees nende teenindusruum. Katus on kaetud
rooga, katuseräästa all on kitsad lintaknad. Ehitus võib pärineda XX saj. algusest, ta asub vilj apuuaias.
~

ei ole suur, moodustades pikema puudega liigendatud aia,

mis alul läheb üle viljapuuaiaks ja seejärel pargimetsana
kujundatud looduslikuks metsaosaks. Peahoone esiküljel vastu
majandushooneid väike hoov, taga aed, kus väheselt lehtpuid
(põhiliselt saared), üksik nulg. Saari on ka kõrvalhoonete
vahel. Pargi seisund väga halb, ta on risustatud ja lõhutud.

Külastatud ja pildiatatud 1968.a.

Rae mõis. Otsva ade.

Rae mõis.
Peaho one par gikülg .

l

102. RAHULA mõ!ä (Rahhola). Rüütlimõis.
Saue

~n,

Saku Näidissovhoo s (Keila kihelkond) . .

Peahoone on ühekordne

keskmisee~ ~uurusega

puithoone, millest

lammutatud ~3 (saal). Hoone on osaliselt kellerdatud. Ta on
kaetud lihtsate laudkarniisid ega ja laastukatteg a viilkatusega, millel otsviilus karniisidele lisatud ka profileeritud
liiste. Viilu all on karniis krepitud. Seinad on vooderdatud
vundamendi veelauast kuni akendeni aluslaudaden i püstvoodriga
kõrgemal, alates vahekarniisi st kuni räästani - horisontaallaudistusega . Aknad on suured, 6-ruudulised ja paigutatud
korrapäraste vahedega. Akendel on puitluugid ning nende kohal
paikneb eenduv profileeritud ehissimss, mis kaunistatud puitpi tsiga ja toetub nurkades konsoolidele . saali aknad erine sid
(üks säilunud) teistest kõrge kaare poolest. Ka simss on siin
asendatud murtud nurkadega kaarfrontoon iga, mis samuti puitpitsiga. Hoone keskteljal paiknev peauks on lihtsa, eklektilise kujundusega, jaotatud profileeritud liistudega kolmeks
pinnaks. Ukse ees ki taas, madal trepp, ukse kohal lihtne metallist vari-viilkat us.
Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keskpaiga ehituseks
Ta on kasutusel korteritena ning säilunud osa on rahuldavas
seisundis.
Kõrvalhoonei d on keskmisel hulgal, paiknevad valdavalt pargi
äärtel, orienteeritu na teele ja ei ole peahoonega seotud.
Valitsejamaj a on väike krohvitud paekivihoone , mis kaetud kit
saate profileeritu d räästakarnii sidega poolkelpkatu sega (katteks eterniit). Karniisid poelviilu all krepitud. Hoone on
proportsioon idalt väga kompaktne ehitus. Aknad paiknevad F&gQ
reeglipärast e vahedega, algsed ei ole suured, 6-ruudulised .
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Uks omab valgmiku, on vooderdatud kalasabamustris laudistuaeg

l

Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt.
Kuivati on lõhutud maakividest väike ehitus heas müüritehnikas seintega, kus kasutatud avade külgedel telliskive hambuva
ladumisviisiga. Avad kaetud lameda kaarega sillustega, uksed
seejuures kalasabamustris kattelaudadega. Hoone katus on üleulatuvats räästastega viilkatus, mille sarikajalad ja sarikad
kandvad konsoolid on kujundatud. Katteks on

kaas~jal

eterniit.

Hoone võib pärineda XX saj. algusest.
Kelder on pooles ulatuses maapealne. Ta on

la~~d

paekivist,

viilud on krohvitud ning pealt kaetud poolkelpkatusega, katteks laast (osalt juba eterniit). Võib pärineda XIX saj. keskelt.
Meierai (?) on väike, kuid kõrge ühekordne krohvitud paekivihoone, millel laastukattega viilkatus. Omab kitssid astmelisi
räästakarniise külgfassaadides, mis viilu all krepitud. Aknad
on väikesed, 6-ruudulised. Korsten jookseb otsaseina pinnal
keskteljel, ta on lao tud seinaga ühiselt. Hoone võib pärineda
XIX saj. II poole keskelt.
Ait on väike krohvitud paekivihoone, kaetud seintest kõrgema
kelpkatusega, millel kitsad, üleulatuvad räästad, katteks on
eternii t. Hoonel puuduvad aknad. Ehitus võib pärineda XIX saj.
algusest.
Küün on pikk krohvi tud paekivihoone, mille viilud on rõhtlauda
dest. Katus on laiade, üleulatuvats räästastega viilkatus, mil
lel viimane sarikapaar koos pennidega avatud, sarikajalad kujundatud. Katteks on laast. Hoone võib pärineda XIX saj. II
poole keskelt.
Laudad on pikad hooned, millest säilunud üks paekivist krohvi-

'

tud ehitus viilkatuse all, kaasajal ulatuslikult rekonstrueeri-
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)

tud. Teisi ehitusi ei ole säilunud. Võib pärineda XIX saj.
II poolest.
Ait-elamu? on väike, kuid massiivsete proportsioonidega kroh
vitud paekivihoone, mis kaetud lameda poolkelpkatusega, katteks laast. Räästad ulatuvad üle väga kitsalt, vaid külgfassaadide s, otsviilus on seinapinnaga tasa. Hoone aknad on väik
sed ja väga kitsad, 6-ruudulised, kitsad on ka uksed. Hoonet
võib lugeda XVIII saj. II poole ehituseks, ta on poole ulatuses sisse langenud.
Park on keskmise suurusega, vabakujulise planeeringuga, kusjuures puud võrdlemisi ühtlaselt jaotatud pargi pinnale, kuigi paigutatud kontrasti arvestavalt. J? eahoonet ümbritseb väiksem avatud ala, mis esiküljel lõpeb tiigiga. Selles ka saareke. Peahoone taga paiknes ehisaed. Pargis peale domineerivate
vahtra, saare, pärna ka mõni tihedam kuusegrupp ja lehised.
Maanteelt mõisa suunas lühike alleelõik. Pargi seisund ebarahuldav, palju tormikahjustusi, risustust.

Külastatud ja pildiatatud l97o.a.

Rahula mõis.
Peahoone esikülg.

llahula mõis.
Peahoone tat;akülg.

t/1/

103. RANNAMÕISA mõis (Strandhof). Rüütlimõis.
Harku ~n, Ranna sovhoos (Keila kihelkond).
Peahoone on väike, kuid tasakaalustat ud proportsioon idega kom
paktne ühekordne ehitus paekivist. Hoonet katab seintest kõrgem S-kivikatteg a poolkelpkatu s, millel eenduvad, profileeritud räästakarnii sid, sama lõikega ka viilu ääristav karniis.
Aknad ei ole suured, kitsad ning algselt 8-ruudulised . Pool-

viilus paiknev lakaaken on kitsas, 6-ruuduline. Aknad Paiknevad võrdlemisi reeglipärase l t.
Hoonet võib lugeda XIX saj. I poole klassitsistli kus
stiilis ehituseks, ta on kasutusel elamuna ning halvas seisukorras.
Kõrvalhoonei d on mõisas säilunud üksikuid. Nad on paiknenud
võrdlemisi reeglipärase lt ümber väikese pargi, vaid üks suure
ait paikneb pargiga liituvas aias. Olulisemad on:
Ait on peahoonest suurem krohvitud kivihoone, mis kaetud lame
da viilkatusega . Omab kitsaid astmelisalt kujundatud räästakarniise. Seinapinda liigendab kitsas profileeritud vahevöö.
Hoone otstel lame suurepinnalin e petik kõrge kaarega, .mis kre
pib vahevööd. Aknad on lamedad, väikesed, 6-ruudulised . Hoone
võib lugeda eklektiliste elementidega ehituseks XIX saj. II
poole keskelt.
Kuivati on väike, kuid kõrge paekiviehitu s, õhukese krohvikat
tega. Omab kitsaste üleulatuvate räästastega viilkatuse, katteks eterniit. Räästast madalamal kulgeb lai, astmeline vahekarniis, mis otsafassaadi del krepi tud. Seal aga kulgeb paralleelselt katuseviilu joonega temast madalamal kolmnurkselt
kitsas karniis, mis viilutipu all on läbi lõigatud viilus
paikneva suure uksega. Hoonele liidetud hiljem küljele mingi
ilmetu madal juurdeehitus . Hoone võib pärineda XIX saj. II
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poole lõpuvee randist, omades eklekti lisi elemente .
Park on väike, stiilil t vabakuj uline, peahoone ette on moodustatud väike väljak, mis hoonest endast eraldatu d hekiga.
Hoone taga väike ehisaed , Vabalt paikneva d puud on põhiliselt saar, vaher, esineb ka üksikuid lehiseid ja kuuski.
Väga palju on puude all dekorat iivpõõs aid, mis aitavad luua
väikese s pargis suletud ruumi. Pargi seisund halb.
Külastat ud viimati 1972.a. , pildiata tud 1967.a.

/3

· ··~
r ~; , - ~ \

Rannamõisa mõis.
'P e aho one esikülg.

Hanna1nõisa mõis .
l' eahoone otsv&ade .

'

304. RAVILA mõis (Meks). Rüütlimõis.
Kose

~n,

Ravila Krooniliste Haigete Invaliidiiekodu ja
Ravila sovhoos

(Kose kihelkond).

Peahoone on suur kahekordne ehitus soklikorrusega, mis reljeefi
languse tõttu tagaküljel võrdlemisi kõrge. Hoonet katab kõrge
viilkatus, katteks kaasajal eterniit. Katus on läbi lõidatud
esi- ja tagafassaadi keskteljal paikneva risaliitehitusega,
mille katuse hari on põhikarpusega risti ja tema katuseharjast
kõrgem. Räästakarniisid ning ots- ja risaliidiviilude karniisid
on tugevalt eenduvad, astmelised. Hoone sokkel on laotud puhta
vuugiga suurtest klombitud graniidiplokkidest ning ääristatud
seina SJ.lservas kitsa krohvivööga. Hoone tagafassaadi liigend ab
keskteljal 3 akna laiuselt jõulisalt eenduv keskrisaliit, esifassaadis sama risaliitehitus tegelikult ei eendu, teda ainult
markeerivad seinapinnal laiad lamedad liseenid. liisaliitide
kõrgus ületab vähe hoone põhikorpuse kõrgust, ta krepib hoone
räästakarniise ning on kaetud võrdkülgse kolmnurga kujulise vii
luga, mis ümbritsetud astmeliaest karniisist. Viiluväljas on
karniisi raamiv kolmnurkBB lai vöö, samalaadne vöö kulgeb viilu
karniisi all krepitud räästakarniisi kõrgusel. Viil on kujundatud krohviäärisega raamitud ümaraknaga, millel algselt oli tihe
kiirtekujuline raamisttk. Ka põhikorpuse seinapillnad on horisen
taalselt liidendatud laia vahevööga, vertikaalselt aga laiade
liseenidega, esiküljel on liseen iga akna vahel, tagaküljel
kahe akna järel. Ka kõik aknad on ääristatud lamedate ja üsna
laiade krohviääristega. Aknad seejuures on võrdlemisi suured,
mõlemil korrusel ühe suurused ja pailmevad korrapäraselt. .~.~aa
mistik on 4-ruuduline. Keskrisaliidi aknad on teistest erineval
kaetud lameda kaare ga, kusjuures nad asuvad mõlemis fassaadis
teistest akenderidadest teisel korrusel kõrgemal. Tagafassaadis
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on kaaraknad ka risaliidi külgedel. Mõlemis fassaadis on täpselt keskteljel peauksed ning nende kohal rõdudele avanevad
uks-aknad. Hoone esifassaadis on säilunud suur palkon, mis
külgedelt kaetud kõrgete klaasakendega, mille raamistik on
pseudogooti motiivistikuga. Palkoni katus-lagi omab laia ja
eenduva profileeritud karniisi. Katust kannavad aga neljatahulised puitsambad või poolsambad, millel profileeringuga kapiteel. Palkoni külgedel on need sambad akende vahel, lahtisesse
esikülge jääb neid 4, kusjuures keskmiste vahel on lame kaar.
Sammaste vahel on kõigil külgedel madal puitrinnatis, millel
ballustraafimotiiv. Palkoni katusel oli varem lahtine suur
rõdu, millel neljatahuliste postide vahel saledate balustritega rinnatis. Hoone tagafassaadis on keskrisaliidi laiuselt
suur terrass kõrgel soklil ning profileeritud karniisiga ülaäärel, mille all lai võlvkäik tonnvõlviga. Terrassi kattis varem esifassaadil peaukse ees asuva palkoniga samalaadne suur
palkon ja rõdu. Palkoni ette jääb terrassiga samal tasapinnal
poolringikujuline kõrge eend, mille pargiküljel kõrge kaarniss. Eendilt laskuvad kahele küljele vahepodestidega laiad
kaarjad trepid, mis ääristatud astmelise äärisega. Terrassi ja
eendi äärtel

on~a

tabutud nelinurkaed graniittulbad astmeliste

katteplaatidega ja soklitega. Nende vahel on osalt säilunud
juugentliku lahendusega sepisvõret. 1repikaarte välispinnal on
lamedad liseenid. Nii terrass, trepid kui ka eend on ehitatud
terviklikult, suurtest klombitud graniidiplokkidest ühtlases
pruunis toonis materjalist, müüritehnika on kõrgekvaliteedilin
Toad on orienteeritud keskkoridorile. Katusel paikneb suur
hulk astmeliste karniisidega ja ülalt

~aienaatud

telliskorst-

naid.
Seega võib Ravila peahoonet lugeda XIX saj. II poole keskelt või lõpust ehituseks, mis lõpliku ilme omandanud juba
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käesoleva sajandi algul (eelkõige terrassid ). Hoone on kasutusel invaliidid e koduna ning heas seisundis .
Kõrvalhoo neid omab mõis väga palju. Nad on osaliselt seotud
esiväljak u piires peahooneg a ansambli liselt, osalt aga paiknevad mõisasüda nt läbivate maanteede ääres iseseisva te suurte, funktsion aalsete ja reeglipär aste rühmad ena. Olulisema d:
Valitseja maja- suurem kahekorru seline krohvitud kivihoone ,
mis kaetud S-kivikat tega viilkatuse ga. Külgfassa adides omab
profileer itud räästakar niise, otsviilus on lihtsad üleulatuvad räästad laudkarni isidega. Hoone sekkel on kergelt eenduv,
korruste vahel kulgeb kitsas vahekarni is. Aknad on kõrged,
6-ruuduli sed. Kesktelja l paiknev uks omab kõrge kaarega ava,
tema ees ja kohal oli varem e siku lael rõdu, mida markeerib
uksaken teisel korrusel. Säilunud on kahekorru seline palkon
hoone otsafassa adis, mille alakorrus kivist, ülakorrus tpuidust. Alakorrus pea akendeta, omab kitsaid teravkaar elisi
petikuid. Ülakorrus el klaasitud külgseina d, all paneelina
püstlaudv ooderdis. Ehitust katab viilkatus . Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keskelt või lõpuveera nd1st pärinevak s.
11

Suvemõis" ( kavaleride maj a?) peahoone kõrval kordab kujundu.

selt peahoonet . Ta on ühekordne kõrge soklikorru sega kivihoone, mis kaetud viilkatuse ga. Viimane omab üleulatuv aid
räästaid, millel viimane sarikapaa r otsviilus koos penniga
avatud, sarikajala d kujundatu d. Viilus on ka ümaraken kiirtekujulise raamistus ega ja lameda krohviäär isega. Viilu

~a

räästa all kulgeb lai, lame vöö, mida toetavad kõikide akende
vahel sama laiad, lamedad liseenid. Külgfassa adides tõusevad
need eenduvalt soklilt, otsafassa adides maapinnal t. Siin on
ka hoone kesktelja l paarislise en. Põhikorru se aknad kordavad
peahoone aknaid - nad on 4 ruuduga suured aknad, raami tud
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lamedate krohviääristega. Samade äär1stega on nende all
paiknevad nelinurkaed soklikorruse aknad. Hoonet võib. lugeda
peahoonega samaealiseks.
Aednikumaja-triiphoone-talveaed on pikk ehitus, millest
enamvähem algse ilme säilitanud talveaia-aednikumaja osa.
See on kõrge maakivist hoone, mille kividevahed laialt krohvitud ja dekoreeritud kivikildudega. Hoone nurkades on nurgaliseenid. Ehitust katab viilkatus (katteks eterniit), millel eenduv ad laiad laudkarniisid, mis otsviilu all krepi tud.
Viiluväljas on ümaraken, otsafassaadis aga kolm teravkaarelist akent, neist keskmine on uksaken, on teistest laiem.
Ehitus on pseudogooti ja samas ka klassitsistlike motiividega hoone, tõenäoliselt XIX saj. II poole keskelt.
Laudad moodustavad väga suure ruudukuj ulise sisehooviga sule
tud hooneterühma, kuhu maanteelt viib müüris paiknev kõrge
telliskivist värav. See puhta vuugiga müüriga ehitus omab
kõrge poolringikujulise kaare ga

peavära~

ja väikese samasu-

guse kaare ga kaetud jalgvärava. Kaared omavad kaarfrontooni.
Peaväravat äär1stavad kaks nelj atahulist kõrget sammast, mis
ülal lõpetatud laiendatud osaga. Viimase ülaservas kreneleeringut meenutav sisselõige, all äärel aga hammaslõige. Värava ava kattev viil omab astmelise karniisi ning on viilutipus
lõpetatud nelinurkse liigendatud plokiga. Värav võib pärinede
viimase saj andi vahetusel t või XX saj. algusaastaist, olles
kujundatud historitsistlikus stiilis.
Lautade ja abihoonete seinad on laotud lõhutud maakivist,
krohvikatteta. Hoonete nurgad on enamjaolt laotud suurtest
tahu tud graniidiplokkidest kvaadri tena, mis ei eendu seinapinnast. Avade äärisad on laotud tellistega hambuvate plokki-

'

dena ladumisviisiga,

~usjuures

uksed või kaarpetikud omavad

lameda kaare, aknad aga kõrge kaare. Akendele lisandub eenduv

{J
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tellistest aknalaud ja kaarfrontoon akende kohal. Seejuures
on kõige erinevama suurusega ja paigutusega aknaid: suuri

.

6-ruudulisi, väiksemaid 4-ruudulisi, kuid nende aegmantosas
on kiirtekuj uline raamistik. Esineb paari ti paigutatud, llksi
sQffimeetriliselt ääristavaid aknaid, kuid on ka ühtlaste vahe
dega üksikakende ridu. Viiludes esineb ka ümaraknaid. Katused on laiade üleulatuvate räästastega viilkatused, katteks
algne laast või kaasaegne eternii t. Viiludes sarikaid kandvate kensooltalade otsad on kujundatud. Viiludes esineb ka
avatud ja kujundatud sarikapaare. Kogu kavatises domineerivad kaks kõrgemalt paralleelselt hoovi vastaskülgedel e paigu.
tatud hoonet, millest ühel keskosas seinapinnast eenduv kahekordne osa. Selle viilkatus on põhikorpuse pikiteljele risti,
ta katus ka põhihoone katuseharj ast kõrgem. Osaliselt eluja majandusruumideks ehitatud tube on ka teiste hoonete lakapealsetel hoonete otstel. Kogu hoonetekompleks on Yajatud
ühtse tervikuna ja tõenäoliselt enam-vähem korraga XX saj.
alguses või sajandivahetusel. Tema kujunduses valitseb historitsistlik laad. Erandi moodustab sisehoovi jääv, osaliselt
teiste hoonetega seostatud vanem maakivist ehitus, mille kividevahed laialt krohvitud. Ehitust katab seintest kõrgem
kelpkatus (eterniitkattega). Hoone võib pärineda veel XIX saj
keskelt.
f'l

" \

\IV

,_.\:Il

J

~

I

Viinavabrik moodustab koos kuivati, veski jt. hoonetega omaette rühma. Neist viinavabrik on kõrge ja suurem kahekordne
kivihoone, mille müüritehnika sarnaneb lautade omale. Hoone
alakorrus on lõhutud maakividest, teine korrus tellistest,
müürid puhta vuugiga. Hoonet katab üleulatuvate räästastega
viilkatus, katteks laast. Katuseräästa all on otsviilus sarikaid kandvate kensoolide otsad kujundatud, neid kannavad
aZUUrsed puitpitsiga tugikäpad, kus rattamotiiv ja spiraal.
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Viiluräästa all kulgeb lai lame vöö. Astmeline vahekarniis
on ka korruste vahel. Hoone nurgad on aga kujundatud nurgaliseenidega, mis ka alumisel maakivikorrusel tellistest.
Viimastest on ka alakorruse avad e äärised, kus kasu ta tud
hambuvat ladumisviisi. Hoone otsafassaad on kujundatud pidulikult: mõlemil korrusel kulgeb ühtlaste vahedega akenderida,
keskteljal on peauks. Aknad on nelinurkaed (osa ka petikud),
.mis aga paigutatud kõrge kaarega petikutesse. Akende kohal
kulgeb mõlemil korrusel liidetud kaarfrontoonide rida korrus
kohta viie kaare ga. Külgfassaadidel on aknad lii tma ta, kuid
sama kujundusega. Akende raamistik teisel korrusel on 6-ruuduline, alakorrusel aga 16-ruuduline. Ukse segmendikujulises
valgmikus on teravkaarte motiividega raamistll. Otsviil on
kõrge ning tema keskel on suur sõõrpetik, raamitud eenduva
kitsa äärisega. Kahel pool aga on väiksemad, sama kujunduseg
ümarkknid.

~ervikuna

on viinavabrik huvitav historitsistliku

stiilis hoone, tõenäoliselt veel XIX saj. lõpuaastaist.
Härjatall (?) lii tub viinavabriku hooneterühmaga ja kord ab
kõiges laudapleki hooneid (paaris kaaraknad ja lameda kaarega uksed, tellisäärisad jne.). Hoone on seega XX saj. vahetuse ehitus, praegu varemeis.
Kuivati on suur ja massiivne lõhutud maakivihoone, ühes otsas
ühe-, teises kahekordne. Hoone on laotud lõhutud maakividest,
nurkades ja avade äär1stena kasutatud tellist, hambuva ladumisviisiga. Hoonet katab kõrge laastukattega ja üleulatuvate
räästastega viilkatus, mille viimane sarikapaar koos penniga
avatud, sarikat kandvate kensooltalade otsad kujundatud.
Osa avasid Quksed) nelinurksed, osa aknaid kaetud aga madala
kaarsillusega. Hoone otsal on kõrge muldramp, mille ees suur
uks, ääristatud kahe ü.maraknaga. Hoone võib pärineda XIX saj.
lõpust või saj andi vahetusel t.

Jo
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Vesiveskid moodustavad mitmest hoonest ehitusterühma, kus

•

üks hoone on krohvitud kahekordne kivihoone koos korteritega.
Hoonet katab kitsaste üleulatuvate räästastega viilkatus
(katteks eterniit). Hoone aknad on kitsad, kuid kõrged, lameda kaarega kaetud, 6-ruudulised. Esineb ka ruudukujulisi väikeseid aknaid. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist.
Teine hoone on krohvimata maakivihoone, mis kaetud seintest
kõrgema ja üleulatuvate räästastega kelpkatusega, katteks
eterniit. Hoonel on säilunud mõned väiksed, neljakandilised,
kuid tiheda ruudustikuga aknad, mille ääred laialt valgendatud. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole lõpust või keskelt.
Sepikoda meenutab kõiges viimatikirjeldatud veskihoonet, on
ilmselt temaga üheealine.
Tööliste elamu on puidust, puhta nurgaga villitud hoone, mille seinad vooderdamata. Hoonet katab üleulatuvate räästastega
viilkatus, mille sarikaid kandvad konsooltalad omavad kujunduse, avatud on ka viimane sarikapaar koos penniga. Katuse
katteks on kaasajal eterniit. Aknad ei ole suured, on kitsad
ja 6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist.
Park on 13,4 ha suur ja kolmeosaline: regulaarne esiväljak,
pargiala peahoone taga ning seda tagaküljel piirav pargimets.
Esiväljaku moodustab ringteega haaratud peaaegu lage muruala,
kus varem asunud üksikud sümmeetriliselt paigutatud puud pole
kõik säilunud. Palju on kasutatud rühmadena või hekkidena dekoratiivpõõsaid. !11aapind tõuseb peaukse ees, ettesõidu tee .gFa»~~~~~*PQQ&ga~

oli seejuures ääristatud madalata ümarate gra-

niittulpadega. Hoone tagaküljel pargi reljeef laskub kuni Pirita jõeni, kus esineb ka madalaid seljandikke ja soote. Peahoone tagune on avatud väljakuks, kus varem paiknea

'

treppide-~

ga seotud ringtee suure vaasiga keskel, ringtee äärel peahoone

- 8 -

•

vastas paiknea varem kõrgel postaroendil naisfiguur. Väljaku
lõpetab keskteljal ovaalne tiik, millest tõstetud mullast on
kõrval ümmargune küngas, tõenäoliselt paviljoni koht. Puud
ning teedevõrk (jälgitav) on selles pargiosas vabakujulised,
kusj u.u.res puud paigutatud heas valikus rühmadena, palju on
dekoratiivpõõsaid (jälgi neist). Pargi selle osa küljel on
säilunud jälg pikast, ilmselt veel pügatavatest puudest al*
leest. Selle lõpus asub tema ääres regulaarse ilmega segmendi
kujuline tiik saarega keskel. Tiiki ühendab eelkirjeldatud
tiigiga looklev kanal. Edasi järgneb peahoonega juba sidumatu,
nurga all peatelj el t arendatud keskse välj akuga pargiosa, mis
ümbritseb seda vabakujulise piiriga tiheda puistuna ja läheb
üle suureks pargimetsaks. Ka siin on puid istutatud gruppidena, kuid need on tihedamad. Park on liigirikas: 77 liiki, kus
juures neid on kasutatud kontrastselt: pärn-kask-hõbepaju,
kuusk-tamm-kask. Palju on eksoote: palsamnulg, euroopa lehis
(suurtes rühmades), hall pähklipuu (üksikult), alpi seedermänd, hõbehaab, hall nulg, harilik elupuu. Pargi seisund on
rahuldav.
Maanteedel on mõisa suunas lühikesed alleed. Väheselt on
puid ka majandushoonete vahel.

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 1965. ja l97l.a.

'

•

Ro.vila mõis.
Peahoone esikülg.

Ravila mõis.
Peahoone tagakülg .

Ravila mõis.
Tallid. ·

105. VANA-RIISIPERE mõis (Alt Riesenberg). Kõrvalmõis, kuul
Riisipere mõisa juurde.
Nissi ~n, Riisipere sovhoos (Nissi kihelkond) • .

Peahoone on väiksem ühekordne kivihoone madala soklikorruse ga. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatu s, katteks
laast. Omab kitsaid kuid eenduvaid profileeritud viilu- ja
räästakarnii se, mis viilu all krepitud. Otsviiludess e avanevad ka lakatubade aknad. Põhikorruse aknad on paigutatud
võrdlemisi ühtlaste vahedega, nad on väga kitsad, 8-ruudulised, lakatubadel

~äiksemad,

6-ruudulised . Hoone keskteljel

paiknenud peaukse ees asus varem väike xinnine esik viilkatuse all, millel olid kõrge kaarega uks ja aknad. Hoones
on säilunud mantelkorste n ning ühendatud lõõridega korsten,
mis katusel omavad sümmeetrilis elt asetatud korstnapiipe .
Toad hoones on anfilaadsed.
Hoonet võib lugeda klassitsistli kus stiilis ehituseks
XIX saj. algusest, ta on kasutusel korteritena ja kauplusena
on heas seisundis.
Kõrvalhoonei d ei ole palju, osa paikneb väikese pargi piires
laudad peahoone läheduses üle tee. Olulisemad on:
Ait- õhukese krohvikatteg a paekivihoone , mis kaetud kitsalt
üleulatuvate räästastega poolkelpkatu sega (katteks eterniit)
Hoone vähesed aknad omavad ruudu kuju ja on 8-ruudulised .
Hoone võib olla peahoonega üheealine.
~

(?) on väiksem krohvitud paekivihoone , mis kaetud sein-

test kõrgema ja üleulatuvate räästastega kelpkatusega (katteks eterniit). Hoone lamedad väikesed aknad on 8-ruudulised .
Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest.
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Laudad on samas kahe pika paralleelhoonena. Ehitused on paekivist, krohvitud ning kaetud viilkatustega (katteks laast
ja e ternii t). Katustel on laiad, üleulatuvad räästad, kusjuures viimased sarikapaarid on viilus pennidega avatud. Viilud kaetud püstlaudadega. Ühe lauda otsas karj aköök, millel
otsafassaadis suured, kuid 12-ruudulised aknad. Hooned võivad
pärineda XIX saj. lõpust.
Park on väike, moodustades väikese väljaku piiratud ringteega, hoone taga väike aed. Nii väljakul kui ka hoone ümber
väheselt vabalt paiknevaid lehtpuid, okaspuudest üksikud nulud. Maanteelt suundub parki pikk allee, mis ei ole suunatud
otse peahoonele. Pargi seisund halb, ta on lõhutud teedega,
hävimas.

Külastatud viimati 1969.a., pildiatatud 1966.a.

'

Vana-Riisipe re mõis.
Peahoone esikülg.

'

106. RIISIPERE mõis (Neu-Reis enberg). Rüütlimõi s.
Nissi k/n, Riisipere Lastekodu (Nissi kihelkond ).
Käesoleva s ülevaates ei kirjeldat a, kuna mõis on lülitatud
1975.a. kinnitatu d arhitektu urimälest iste nimistuss e.

107. RISTI pastoraat (Kreuz). Kirikumõis.
Risti ~n, Risti koguduse hoone (Risti kihelkond).
Peahoone ja kõrvalhooned on pävinud. Peahoone kohal on kodanlikul perioodil püstitatud ühekordne puithoone.

Park on väike, puudega aed, mis liitub kirikuaia pargiga,
eriliselt kujundamata, vabapuistu, põhiliselt saared.

Külastatud ja pildiatatud 197l.a.

)

28

Risti pastoraat.
Elamu peahoone kohal.

108. RISTI mõis (Kreuzhof). Rüütlimõis.
Ristik/n, Kungla kolhoos (Risti kihelkond).

Peahoone on hävinud. Ta oli suur ühekordne liigendamata
puithoone, millel oli kõrge poolkelpkatus. Hoonel oli esiküljel kolmnurkviilugu pealeehitus. Ta võis pärineda XIX
saj. algusest.
Kõrvalhooneid omas mõis arvukalt, kuid neid on säilunud vähe
selt, paljud Umber ehitatud. Olulisemad on:
Tööliste maja on ühekordne krohvitud paekivihoone, millele
külgedela liidetud esifassaadi tugevalt eenduvad külgrisalii
hoonet. Hoonet katab seintest kõrgem laastukattega katus,
millel risaliithoonetel kolmnurkviilud. Räästakarniisid on
laiad ja astmelised, nad risaliitide viiludes puuduvad, on
vaid viilude all. Algsed aknad on väikesed ja 6-ruudnlised,
paiknevad väga madalal. Hoones on kaks suurt mantelkorstent,
millede massiivsed piibud paiknevad katusel sümmeetriliselt,
omavad karniise ja vöösid. Hoone keskosa võib pärineda XVIII
saj. . II poolest, risaliidid võivad olla vähe hilisemad •
Viinavabrik on suur, massiivne liigend amata, osalt kahekordne
paekivihoone krohvitud seintega. Hoonet katab kaasajal eterniitkattega viilkatus, algne oli aga poolkelpkatus. Aknad on
lameda kaarega ja 6-ruudulised, piklikud. Otsafassaad1st
viib teisele korrusele kitsas, maakivist laotud kaldtee.
Korsten on kõrge, neljatahuline ja lõpetatud karniisiga.
Võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
Meierai on väike krohvitud paekivihoone, kaetud lihtsa viilkatusega, viilud püstlaudadest. Hoonet on kaasajal rekonst-

'

rueeritud, algne ehitus võib pärineda XIX saj. II poolest.
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Laut on massiivne paekiviehitus, seinad õhukese krohvikatte
ga. Hoonet katab kõrge ja üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eterniit). Aknad ja uksed on kaetud lamedate
kaarsillustega, aknad seejuures lamedad, 8-ruudulised. Hoone
võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
Park on võrdlemisi suur ning vabakujulisas stiilis.

~eahoone

ees on poolkaarekujuline ning osaliselt müüriga piiratud
esiväljak, kusjuures peahoone trepi ees maapind vähe tõuseb.
~eega

piiratud muruväljak on puudeta, välisküljed on aga ti-

heda puistuga rühmitatud gruppides. Välisserval on ekraanina
ku.used.

~

eahoone ees ka kastaneid (kõik pole säilunud).

hoone taga on

tih~ehtpuupark,

~ea

mille kujundusest on raske

teha järeldusi, ta on tugevalt kahjustatud. Kahjustatud ja
funktsioonita on ka kogu park, mis metsistumas. Liikidast
domineerib vaher, saar.

Külastatud ja pildiatatud 197l.a.

Risti mõis.
Peahoone asukoht.

Risti mõis. fallid.

32

109. ROOKÜLA mõis (Rohküll). KõrvBlmõis, kuulus Kiviloo
mõisa juurde.
Kose ~n, Rooküla metskond (Kose kihelkond).

Peahoone oli ühekordne väike puithoone, millel oli osaliselt
väljaehitatu d lakakorrus tubade ga otsafassaadi des ja väljaehi tusega esifassaadi keskel. Hoonet kattis laiade räästastega ja laastukatteg a viilkatus. Seinad olid vooderdatud
rõhtsa voodriga. Aknad olid keskmise suurusega, 6-ruudulised
Peaukse ees keskteljal oli lahtine palkon viiikatuse all,
mida toetasid lihtsad pui ttulbad. Hoone võis pärineda XX saj
algusest või saj andivahetuse st.
Hoone põles 197o.aastate alguses ning tema kohal on
uus metakonnahoo ne.
Kõrvalhoo~

algseid ei ole säilunud.

Park on väike ning vabakuj uline, väikese ringteega piiratud
väljakuga ees ning taga aed. Parki on kodanlikul perioodil
oluliselt täiendatud. Ta koosneb leht- ja okaspuudest, eriti
rikkalikult on pärni ja kuuski. Park on heas seisundis.
Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1969.a.

33

Rooküla .mõis.
Peahoone esikülg.

110. RUILA mõ!§ (Ruil). Rüütlimõis.
Nissi k/n, Ruila 8-kl. kool (Hageri kihelkond).
Peahoone on suur kahekordne hoone, mille madal alakorrus
kivist, kõrgem teine korrus aga puidust. Hoonet katab lame,
plekk-kattega kelpkatus, millele eenduv ning kitsalt profileeritud räästakarniis. Selle all kulgeb seinapinnal kitsas
profileeritud vahevöö. Hoone aknad on rühmitatud: keskteljal
3 aken t, järgneb 2 akent ning äärel teiste st erald atul t 1

aken. Hoone paremal tiival on põhikorpusele liidetud sümmeet
riat rikkudes juurdeehitus, mis kaetud lameda viilkatusega.
Juurdeehitus on 3 akna laiune. Aknad on alakorrusel väiksemad, 6-ruudulised, ülakorruse aknad on aga kõrged, kuigi ka
6-ruudulised, ääristatud profileeri tud piirdelaudadega ja

.,

kaetud eenduva profileeritud simsiga. Tagafassaadis on hoone
kesktelg (saal) rõhutatud kolme kaaraknaga, millel kõrge,
segmendikujuline kaar raamitud teravkaarelise raamistusega.
Keskmine aken on ka ukseks, mis avanes rõdule (pole säilunud)
Kaaraknad on ääristatud lamedate pui tpilastri te ga, mis kannavad karniisi all horisontaalset, profileeringuga tala. Katusel on keskteljal lihtne astmikfrontoon. Kahel pool katusel
leidub väikeseid aegmantaknaid laka valgustamiseks. Seinad
vooderdatud rõhtvoodriga.
Ehitust võib lugeda historitsistlikus stiilis hooneks
klassitsistlike motiividega, ta võib pärineda XIX saj. II
poole keskelt või algusest. Kasutusel koolina ja on heas
seisundis.
Kõrvalhooneid on arvukalt, kuid paljud ulatuslikult ümber
ehitatud. Olulisemad on:
Ait - pikk krohvitud kivihoone, kaetud laastukattega üleulatuvate räästastega viilkatusega. Aknad on lamedad, 6-ruuduli-
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3

sed ja paigutatud korrapäraselt. Hoone võib pärineda XIX saj.
lõpust.
Teenij ate ma.j&; (?) või ka vana peahoone paikneb jõe kaldal.
Hoone on keskmise suurusega ühekordne puitehitus, kaetud
seintest kõrgema poolkelpkatusega, millel lihtsad laudkarniisid, katteks on eterniit. Tube on ka lakakorrusel hoone otstel, millede aknad avanevad pool viilud es. Põhikorruse aknad
on väikesed, kitsad ja 6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX
saj. I veerandist.
Laud~

moodustavad nelinurkse plokeeritud hooneterühma sise-

hooviga, kuhu asetatud veel üks poolitav hoone. Ehitused on
paekivist ja krohvitud. Algselt olid kaetud lamedate poolkelpkatustega, millel oli lai astmeline räästakarniis. Praegu
on hooneid tunduvalt rekonstrueeritud (viilkatused, eterniitkatted jms.). Algsed ehitused võivad pärineda XIX saj. keskel
Töölistem~a-viinavabrik

(?) on pikk kivihoone, millest elamu

pool lcrohvitud, vabriku pool laotud maakividest, millede vahe
laialt krohvi tud. Katused on eternii tkattega viilkatused.
Enamik avasid on kaetud lamedate kaarsillustega, elamu poole
aknad ka nelinurksed. Hoonel telliskivist neljatahuline korsten. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
Park on kuni 3,3 ha suur, planeeringult vabakujuline. Peahoone on asetatud lamedale seljakule, mis laskub Vasalemma jõe
suunas, eksponeerides peahoonet avarale tagaväljakule. Puud
ümbritsevad hoone tiibu ja esifassaadi tiheda ringina otse
seinte äärest,

e~iväljak

seetõttu kujundamata. Tagaväljak toe

tub aga paisjärvele (hävinud) ning selle taga asunud parkmetsale. Väljak on raamitud hästi valitud puudegruppidega, kus
lehtpuude kõrval vertikaalseid kuuski, lehiseid, nulgi ja tumed ai d seedermänd e. Lehtpuud e st d omineer iv ad vaher, · tamm, pärn
Palju on kasu ta tud puude all dekoratiivpõõsaid (tatari kusla-
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puu, lumemari jt.). Pargi seisund rahuldav, jõeäärne metsistunud.

Külastatu d viimati 197l.a., pildistatu d 1967.a.

Ruila mõis.
Peahoone esikülg.

111. RUThmlli mõis (Rumm). Rüütlimõis.
Kuusalu k/n, Kuusalu kolhoos (Jõelähtme kihelkond)
Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, millel
madal soklikorrus ja osaliselt väljaehitatud lakakorrus. Vii
mane omab katuseaknaid, aknaid poolviiludes ning 3 akna laiu
se pealeehituse mõlemis külgfassaadis. Hoonet katab kõrge
poolkelpkatus, mis pealeehituse harjaga ühel tasandil. Katteks on eterniit, osa hoonest aga sisse langenud. Katus ja
poolviilud omavad laiu profileeritud räästakarniise, mis pool
viilude all krepitud. Pealeehituse kolmnurkviilu karniisid
pole säilunud. Hoone nurgad on kujundatud soklilt tõusvate
rusteeritud nurgaliseenidega. Esifassaadis on keskteljal 3
akna laiuselt kergelt eendatud keskrisaliit, mille ees paiknea kahekordne kogu risaliidi laiune puitveranda, kaetud lameda viilkatusega. Viimane pole säilunud. Hoone aknad on
võrdlemisi suured, algseid raamistikke pole säilunud. Aknaavasid äär i s tavad külgedel t ja ülalt lamedad krohviäärised
(puuduvad otsafassaadides). Tagafassaadi pealeehituse akendel
on äärised profileeritud ning akende kohal on profileeritud
simsid. Selle :fassaadi pealiaehituse kolmnurkviilus on hilisem rombikujuline aken. Ka katuseaknaid tuleb lugeda hilisemaiks, nende viilkatuste räästad on dekoreeritud puitpitsiga.
Hilisemaks tuleb lugeda ka hoone vasakule otsafassaadile ehitatud kõrgel soklil paiknevat pooleldi lahtist palkonit, mis
kaetud lameda kelpkatusega.
Algne hoone võib pärineda XIX saj. I veerandist ja ta on
teostatud klassitsistlikus stiilis. Hiljem, XIX saj. lõpul on
teda korduvalt täiendatud. Hoonet kasutatakse korteritena
ning ta on halvas seisundis, ~3 oli 1968.a. sisse langenud.
Kõrvalhooneid arvukalt, kuid paljud ümber ehitatud. Olulisema
on:

- 2 -

Valitsejamaja on krohvikatteta paekiviehitus, ühekordne, kae
tud üleulatuvate räästastega ja laastukattega (osalt juba
eterniidiga asendatud) poolkelpkatusega. Hoone väikesed ja
kitsad aknad on 8-ruudulised ning kaetud lameda kaarsillusega. Valgmikuga ukse kohal hoone esifassaadi keskteljal on
kolmnurkviii ilma viilualuse vahevööta. Viilus on suur aegmantaken kiirtekujulise raamistikuga. Hoone võib pärineda
XIX saj. lõpuveerandist.
Ait on suur maakivihoone, millel ilmselt hilisem eterniitkat
te ga ja laudviiludega viilkatus. Hoone nurgad on laotud paekividest nurgaliseenidena. Hoone esifassaadis oli keskteljal
ulualune kolme kaarega kaaristuga, mis likvideeritud. Kahel
pool ulualust paiknevad kaunid segmentaknad, 1 kümmalgi poolel. Tagaküljel on neid sümmeetriliselt 3, äärmiste all kitsad uksed. Segmentaknad omavad laiu krohviääriseid, mis eral
duvad kontrastselt seina krohvimata maakivipinnal. Aknaraamid on kiirtekujulised. Aita tuleb lugeda klassitsistlikuks
ehituseks XIX saj. I poole lõpust.
Laudad on kaks pikka paralleelhoonet, ehitatud paekivist
krohvi tud seinte ga. Algseid katuseid asendavad kaasaegsed
laudviiludega ja eterniitkattega viilkatused. Hoonete nelinurkaed aknad paiknevad ühtlaste vahedega reana. Hooned võivad pärineda XIX saj. II poolest või sajandi keskelt.
Kelder on pea kogu ulatuses maapealne, paekivist, segus maakividega, krohvitud. Hoonet katab üleulatuvate räästastega
ja laastukattega poolkelpkatus. Ehitus pärineb ilmselt XIX
saj. keskelt.

'

0
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on väike, peahoone asub vallseljakul ning hoone on

osaliselt maastikku avatud, sest teda ümbritsev pargipuistu
on hõre. Puud paiknevad vabakujulise lt, jättes vabaks väikese esiväljaku ja avarama tagavälj aku. Üksikuid suuri pärni
kasvab vahetult hoone seinte ääres

hoone otstel. Laudad ja

teised kõrvalhooned on eraldatud tihedama leht- ja ka okaspuude ekraaniga. Puuliikidast domineerib saar, pärn, kuusk.
Pargi seisund on väga halb, ta on purustatud ja risustatud.

Külastatud ja pildiatatud 1968.a.

....

Rumm.u .mõ i s .
Peahoone esikülg 1968.a.

Rumm.u .mõis.
Peahoone 1977. a .

112. RÄTLA .mõis /Re tle/ ( Rettel). Kõrvalmõis, kuulus Perila
mõisa juurde.
Pikavere ~n, Tasuja kolhoos (Harju-Jaani kihelkond).
Peahoone on hävinud, temast on säilunud massiivne neljatahuline mantelkorste n, .mille korstnapiip omab astmelisi karniise. Hoone oli ilmselt ühekordne madal ja väiksem puithoone
XIX saj. algusest või vanem.
Kõrvalhoone ist säilunud ainult üksikud. Mõisasüdamik us on:
pikk maakivist krohvimata ait, müürid lõhutud kividest, avad
ääristatud tellistega. Hoone kaasajal ulatuslikult ümber ehitatud (viilkatus eterniitkatte ga, täislaotud avad jms.).
Hoone võis pärineda XIX saj. lõpuveerand ist.
?ark puudub, on väike väljak peahoone ees ja mõned puud vilja
puu aia äärtel.

Külastatud ja pildiatatud 1968.a.

-.
Rätla mõis.
Peahoone vare.

.. :-..

.

-~

113. SAARNAKÖRVE mõis (Sarnakorb). Rüütlimõis.
Kõue

~n,

Habaja sovhoos (Kose kihelkond).

Peahoone on hävinud, temast on säilunud üks mantelkorsten,
millega olid seotud teiste küttekolleta lõõrid. Korstnapits
on massiivne ja vahevööde ning astmeliste karniisidega dekoreeritud. Algne hoone oli keskmise suurusega ühekordne puithoone, kaetud kõrge poolkelpkatusega. Hoone omas suuri
2o-ruudulisi aknaid ja osaliselt väljaehitatud lakakorruse
16-ruuduliste akendega poolviiludes. Hoones oli ka rokokoomotiividega pottkiviahjusid. Tervikuna oli peahoone hinnaline barokkhoone, ilmselt veel XVIII saj. III veerandist.
Kõrvalhooned on hävinud, säilunud on vaid ühe maakivist kroh
vimata aida(?) vare, mis oli kaetud poolkelpkatusega. Hoone
võib samuti pärineda XVIII saj. lõpust.

-Park

on väike, vabakujuline ja väheste puudega, ilmselt hi-

liaema päritoluga. Lehtpuud kasvavad vahetult peahoone ümber,
jättes hoone ette väikese väljaku. Park maha jäetud ja hävimas.
Külastatud ja pildiatatud 1974.a.

Saarna.kõrve mõis.
J? eahoone vare.

114. SARA mõis (Saage). Rüütlimõis.
Jõelähtme ~n, Kastivere sovhoos (Jõelähtme kihelkond).
Peahoone on säilunud ainult osaliselt, keldriks ning aidaks
kasutatava paekivist tiibehitusena. Põhikorpus hävinud. Algne hoone oli väiksem krohvitud paekivihoone, ilmselt veel
XIX saj. I poole ehitus.
Kõrvalhooneid väikese mõisa kohta suhteliselt arvukalt. Paik
nevad mõisasüdant läbiva tee äärtel süsteemitult. Olulisemad:
Valitsejamaja (?) on pritskrohviga kaetud ühekordne paekivihoone, kaetud vormikivikattega poolkelpkatusega, mis seintea
kõrgem. Omab viiludel ja külgfassaadidel eenduvaid profileeri
tud räästakarniise, mis poelviilu all krepitud. Aknad on kitsad 6-ruudulised. Heade proportsioonidega hoonet võib lugeda
klassitsistlikuks ehituseks XIX saj. I poole keskelt.
Aednikumaja on väga väike ja juurdeehitusega moonutatud krohvitud paekivist majake, mille algne osa on kaetud unkaavadega poolkelpkatusega (katteks eterniit), omab väga kitsaid üle
ulatuvaid räästaid ja madalal asetaevaid väikeseid aknaid.
Hoone võib pärineda veel XVIII saj. lõpust.
Ait-elamu on pikk, pritskrohviga viimistletud paekivihoone,
mis kordab kõiges valitsejamaja (karniisid, aknad, jm.). Hoone on seega XIX saj. I poole keskpaiga või II veerandi ehitus
Laudad on mitte suured paekivihooned, alles üks hoone. See on
krohvitud seintega ja viilkatusega kaetud ehitus, millel liht
s ad, kitsad üleulatuvad katuseräästad. Avad on nelinurkaed,
kuid nende kohal on müüris kon$truktiivsed kaarsillused. Aknad on ruudukujulised, 16-ruudulised. Hoone võib pärineda
XIX saj. II poole algusest. tlks lautadest omas ka poolkelpkatuse.
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Park on väike ning vabakujuline , omades väikese avatud väljaku tee ja peahoone vahel. On jälgi ka mingist vanemast par gist
( põlispärnad) . Uuem park on kujundamata puudekogum peahoone
otstel ja taga. Puid on rühmiti kõikide kõrvalhoonet e vahel.
Park on täiesti metsistunud ja võsastunud. Valitseb saar.

Külastatud ja pildiatatud 1971. a.

Sa.ha mõis.
P ea.hoone vare.

I

Saha mõis.
Majandushoone.

.

115. SAIA mõis (Saia). Kõrvalmõi s, kuulus Ravila mõisa juurde.
Kose ~n, Alavere sovhoos (Kose kihelkond ).
Peahoone hävinud, temast säilunud vaid keldriaug uga ase. Oli
ilmselt väike puithoone .
Kõrvalhoo ned samuti hävinud, mõisaasem el on hilisem talu hoonestik, mis kõik pärinevad kodanliku st perioodis t.
Park puudub, on väheselt põlispuid peahoone aseme ümber ning
alleeriism ed sissesõid uteel, s.h. papleid. Park toetus Jägala
jõele, kusjuures peahoone asetses kõrgemal oruastang ul.

Külastatu d ja pildiatatu d 1976.a.

50

...

Saia mõisa ase.

116. SAIDA mõis (Saida). Poolmõis.
Nissi k/n, Riisipere sovhoos (Nissi kihelkond).
Peahoone on ühekordne puithoone, mille keskosas teise korrusena pealeehitus risti põhihoonele. Hoonet katab laiade, üleulatuvate räästastega viilkatus, samalaadaed on pealeehituse
viilkatused. Sarikajalad on kujundatud, viilu räästad aga kujundatud puitehispitsiga. Hoone on vooderdatud vundamendilt
kuni aknalaudadeni püstlaudistusega, kõrgemal aga horisontaallaudistusega. Hoone nurgad kaetud püstlaudadega. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega, on kõrged ja 6-ruudulised, ääristatud
profileeritud piirdeliistudega ja kaetud eenduva, profileeritud karniisiga. Otsviilus on lõunaküljel

sein~ind

lodzana

taandatud, tema piirdelaud ad ega raami tud ava ülaservas on
aZuurne võrku meenutav kaarjas puitpits, keskel lukukivi imiteeriv pui tplokk. Algne rinnatis pole säilunud. Lodzat ümbri tsevad 3 rambikujulist väikest lakaakent. Hoone esifassaadis
pealeehituse ees kahekordne puidust sammasportikus, mille tugevalt eendatud kolmnurkviilu kannavad nurkadel lihtsad puidust ümarsambad, seina ääres poolsambad. Sambaid on olnud rohkem, nad on osalt asendatud lihtsate nelinurksete tulpadega.
Säilunud on teise korruse kõrgusel rõdu treitud puitballustraad. Hoone taga on keskteljal väike klaasitud veranda, millel
erineva suurusega tiheda ruudukujuliste ruutudega raamistik.
Peahoone ühel otsafassaadil madal puidust tiibehitus majandusruumid e tarbeks.
Hoone on seega historitsistlikus stiilis ehitus, tõenäoli
selt XIX saj. lõpuveerandist. Ta on kasutusel korteritena ja
kauplusena ning rahuldavas seisundis.
Kõrvalhooneid on arvukalt, nad paiknevad kompaktse s rühmas.
Olulisemad on:
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Val it s e j amaj a ( ? ) on ühekordne kr ohv i tud kivihoone , kae tud
seintest kõrgema poolkelpkatusega, millel üleulatuvad ·räästad.
Eterniitkattega katusel säilunud väikesed unkaavad. Algsed aknad on moonutatud kaasajal, üksikud säilunud avad on kitsad ja
6-ruudulised. Ka poolviiludes on paarisakendena väikesed pikli
kud aknad. Hoone omab massiivseid proportsioone, ta võib pärineda XIX saj. algusest.
Töölistemaja (?) on kaheosaline ehi tu s, mille vanema osa moodustab madal puithoone viilkatuse all. Tema seinad on vooderda
tud rõhtlaudadega, aknad on kitsad, 6-ruudulised. Hoonega liidetud maakivist majandusruumidega hooneosa, mille krohvimata
seintea avade külgedel kasutatud telliseid. Veel hiljem on
kiviosale ehitatud teine korrus puidust. Hoonet katab lame,
laialt üleulatuvate räästastega viilkatus, seinad vooderdatud
püstlaudadega. Aknad on ühe-, kahe- ja kolmepoolega kitsad aknad. Kõik katused on kaetud eterniidiga. Hoone võib pärineda
seega XIX saj. II poole keskelt kuni XX saj. algusaastateni.
Ait-kuivati on maakivist ehitus, mille müürid laotud lõhutud
maakivist, krohvikatteta. Avad raamitud tellistega, seejuures
kaetud lamedate kaarsillustega. hoone on liigendatud temale
risti otsale ehitatud samas laadis ja materjalis tiivaga. tlhel
hoone nurgal ka ulualune, mis toetatud neljatahulise&le tellis
kivisambale. Hoone tiibu katab Viilkatus, katteks eterniit või
katuseplekk. Ehitus on ilmselt XIX saj. lõpu või sajandivahetu
se hoone.
Laudad on mõne pika maakivihoonena, mis paiknevad Paralleelsel
kuid mitte kohakuti. Suurem laut on õhukese krohvikattega pikk
ehitus, millel püstlaudadest otsviiluga viilkatus (katteks ete
niit). Hoonele on esiküljele risti ehitatud kaks pikka abihoonet, neist üks kivist, teine rõhtpalkidest puhta nurgaga. Ka
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neid katavad üleulatu vate räästast ega viilkatu sed. Hoone põhiosa võib pärined a veel XIX saj. II poole keskelt , .abiehi tused on hilisema d.
Park on väike ja erilise lt kujunda mata vabapui stu peahoone
ees, kuhu suundub allee, suunatun a portiku sele. Hoone ette
jääb väike ringtee , hoone taha puudega liigenda tud väike aed,
kus palju dekorat iivpõõs aid. Valitseb saar, vaher, on üksikuid papleid . Pargi seisund rahulda v.

Külasta tud ja pildiata tud 1972.a.

Saida mõis.
Peahoone tagakülg.

117. SAKU mõis (Sack) . Rüütlim õis.

Saku ~n, TA Maavi ljeluse ja Maapar anduse Institu ut
(Keila kihelko nd)
Mõis on lülitat ud 1975.a . kinnita tud arhitek tuurim älestis te
nimist usse ning käesol evas ülevaa tes ei kuulu kirjeld amisel e.

118. SAUE mõis (]riedr ichsho f). Rüütlim õis.
Saue ~n, Harju Rajoon ikoond is (Keila kihelk ond).
Mõis on lülitat ud 1975.a . kinnita tud arhitek tuurim älestis te
nimist usse ning käesol evas ülevaa tes ei kuulu kirjeld amisel e.

'

119.

SAU~ffiTSA mõ~

Keue

~n,

(Saumetz). Poolmõis.

Habaja sovhoos (Kose kihelkond).

Peahoone on hävinud sellisel määral, et ei ole võimalik
rusudest teha mingeid järeldusi algse hoone kohta.
Kõrvalhooneist alles vaid laut, mis on pikk, madal paekivihoone, mille otstele risti ehitatud paekivist tiibehitused.
Neil on krohvitud seinad, katus on üleulatuvate räästastega
ja laastukattega kelpkatus. On mõned vanemad uksed, mis vooderdatud kalasabamustris laudistusega. Hoone on suuremas
osas sisse langenud. Ta võib pärineda XIX saj. keskelt.
Park on väike, erilise kujunduseta vaba puuderühm, kus saarte ja vahtrate hulgas mõni kuusk ja kask. Park on hääbumas.

Külastatud ja pildiatatud 1969.a.

Saumetsa mõis. Laudad.

120. SAUSTI mõis

(Gro ~-saup).

Rüütlimõis.

Saku k/n, "Flora" tsehh (Jüri kihelkond).
Peahoone on keSkmise suurusega liigendatud kivihoone, mis ehitatud eriaegadel. Vanem osa on ühekordne osaliselt väljaehitatud lakakorrusega kivihoone, mis omab poolkelpkatuse, katteks
plekk. Räästa ja viilukarniisid on eenduvad ja laiad, profileeri tud, karniisi all kulgeb kitsas vahevöö. Viilu all on karniis
ja vöö krepitud. Esifassaadis kulgeb teine vahevöö veel aknalaudada joonel. Hoone aknad on korrapärase paigutusega keskmise
suurusega, raamistik hilisem, 3-ruuduline. Aknaid ümbritseb
pritskrohvilaadses se seinakrohvi sisse silutud laiad äärised,
akende kohal on profileeritud ja tugevalt eenduvad simsid. Otsafassaadis on akende asemel kolm samalaadselt kujundatud petikakent, milledel kõrge kaarega sillus. Ka poelviilus on asetsenud algselt ilmselt üks väiksem aken, mis kinni müüritud ja
asendatud kahe aknaga juba kaasajal. Hoone nurkades on krahvipind samuti silutud, moodustades nurgaliseene. Nii hoone ette
kui tagaküljele on keskteljele püstitatud madalad ja kinniaed
kivist palkonid, mis aga kaasaegsete ehitustöödega omandanud
mõlemad teise korruse ning nende välimust on samuti moonutatud.
See hoone võib kuuluda XIX saj. I poole lõppu, olles klassitsistlikus stiilis lihtsaks ehituseks. Hoonele on ilmselt juba
XIX saj. lõpuveerandis püstitatud paremale tiivale suur kahekordne juurdeehitus, mille mahud

~amast

hoonest suuremad. Hoone

all on soklikorrus, hoone tiib eendub nii esi- kui tagafassaadis tunduvalt. Katus on plekk-kattega väga lame kelpkatus, millel jõulise profileeringuga eenduv räästakarniis. Karniisi all
vöö, millesse avanevad väikesed nelinurkaed lakaaknad või neid
asendavad petikaknakesed. Lakaakende rea all on taas profileeritud lai vahevöö. Hoonenurgadon silutud ja valgendatud krohvipindadega nur galiseenidega (vaevalt märgatavalt eenduvad sei-

- 2 -

~0

napinnast). Suured ja kõrged 3-ruud ulised aknad on paigutatud
esi- ja tagafassaadidel paari ti, otsafassaadil aga ühtlaste
vahedega. Aknad on ümbritsetud laiade lamedate krohviääristega, mille pinnad on süvistega liigendatud. Alakorruse akende
kohal on vana hooneosaga analoogilise kujundusega profileeritud simsid, teise korruse akendel on aga ülal lamedad ja liigendatud pindade ga kolmnurkiron toonid. Keeruka liigeniue ga
akende äärised elustavad massiivse juurdeehituse seinapinda
märgatavalt. Hoone otsafassaadil on keskel kõrgel soklil lahtine palkon, mille lamedat kelpkatust kannavad lihtsad puittulbad. Juurdeehitus võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist, ta
on teostatud historitsistlikus stiilis klassitsistlike motiivi
dega. Hoonet tervikuna kasutC:Ltakse korteri tena, ta on rahuldavas seisundis.
Kõrvalhooneid on arvukalt, kuigi paljud on varemeis. Hooned
moodustavad funktsionaalseid korrapärasaid rühmi. Olulisemad o
Ait-kuivati on paekivist kaheosaline ehitus väga õhukese krohvikatte all, kusjuures kuivatiosa müürides leidub ka maaleiva.
Ehitust katab viilkatus (katteks eterniit), millel kuivatiosas
astmeline kitsas räästakarniis. Kuivati avad omavad lameda
kaarega silluseid. Katusel on ulgtaladele toetuv ärklilaadne
väljaehitus, millel laialt üleulatuvate räästaste sarikate jalad ja neid kandvad kensool talade otsad on kujundatud. Hoonet
võib lugeda XIX saj. lõpuveerandi ehituseks, kusjuures paekiviosa võib olla noorem.
Viinavabrik on suur krohvimata maakiviehitus, kus müürides kasu
tatud ka paekivi, eriti nurkades ja avade külgedel. Hoone on
püstitatud mitmes järgus. Vanemas osas on maakivide vaheline
krohv dekoreeritud killustikuga, uuem osa on aga lõhutud maakividest. Avad on kaetud lamedate kaartega, aknad seejuures on
6-ruudulised. Hoone on kaetud üleulatuvate räästastega lameda

- 3 viilkatuse ga (katteks eterniit). See ga võib ehitus pärineda
XIX saj. II poole algusest kuni sajandi lõpuni.
~uulik

on pea akendeta tüvikoonusekujuline 3-kordne paekivi-

ehitus hollandi süsteemis. Säilunud ainult kiviosa. Ta võib
pärineda XIX saj. keskelt.
Ait on suur maa- ja paekivist krohvimata hoone, mille kividevaheline krohv dekoreeritud kivikildudega. Avade küljed ääristatud paekiviga ja kaetud lameda kaare ga. Kitsad aknad esiküljes on 6-ruudulised, peolviilus on väikesed segmentaknad.
Hoonet katab laastukattega seintest kõrgem poolkelpkatus, millel eenduv prof'ileeritud räästa- ja viilukarniis, poelviilu
all seejuures krepitud. Hoone ühel otsal on hilisem, lõhutud
maakividest juurdeehitus, millel poolviil horisontaallaudadest.
Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest või keskelt, juurdeehitus sajandi lõpust või vahetuselt.
Tall on pikk paekivihoone, mille krohvimata müürides maakiviread. Hoonet on algselt katnud poolkelpkatus, mis hiljem ümber
ehitatud viilkatuseks, praegu sisse langenud. Hoone aknad nii
külgfassaadides kui poolviiludes on suured segmentaknad, millel
sepistatud trellid. Ehitus võib olla peahoone vanema osaga üheealine.
Laut on hävinud, kuid tema vundamentidast järeldub, et hoone
oli erandlik. Ta moodustas väga suure ruudu, millel katust kand·

sid sisesambad. Nende soklid on pikkades ridades säilunud välis·
müüride jäänuste vahel. Katus võis olla ühine kogu laudale.
Aednikumaja oli kitsas krohvimata kivihoone, mille seinad lõhutud maakivide st, nurgad ja avad laotud hambuval t paekivist,
avad seejuures kaetud lamedate kaartega sillustega. Hoonet on
katnud lihtne viilkatus, praegu ehitus varemeis. Ta võib pärineda XIX saj. lõpust või käesoleva algusest.
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Temaga üheealisi ja samas laadis teostatud väikeseid ehitusi on veel mõni mõisa läbiva tee ääres (küün, elamu, sepikoda?).
Kelder suure viljapuuaia nurgal on erandlik ehitus: ta omab
paljudest ruumidest koosneva maaaluse süsteemi, mis kaetud
tonnvõlvidega. Kaks keldriruumi on pikemad. Keldri aknad avane
vad kõrges soklis tugeva kallakuga ja sügavata kaaravadega.
Keldri katust asendab kõrge rusu- ja pinnasekuhul. Hoonet loetakse vanaks Sausti (Kaarepere) mõisa varemeks, mis võib pärineda veel XVIII sajandist või varasemast perioodist.
Park on kolmeosaline, keskmise suurusega. Peahoone ees on ruudukujuline esiväljak, mis osaliselt raamitud kõrvalhoonetega,
väljakut liigendavad vaid üksikud hobukastanid ja põõsad ( sirel). Peahoone taga asub ehisaad (hilisem viljapuuaed) , mille s
on jälgi siin asunud baroksest regulaarses stiilis aiast: maapind on tasandatud mitmes tasandis pindadesse. Puud on iSu.tatud vahetult peahoone seina äärde, jättes vabaks ehisaia tema
kõrgemas nurgas asuva keldrivaremega. Aed on piiratud kivimüüriga, millesse ehitatud aednikumaja. Pargi kolmanda osa moodustab viinavabriku juures voolava ojakese kaldad, kus ka tiigid.
Siin paikneb tihe, vabalt planeeritud puistu, kus lehtpuude
hulgas ka grupiti kuuski. Muidu domineerib looduslikesa saar.
Pargi seisund ebarahuldav, ta on killustatud teedega ja on
hääbuv.

Külastatud ja pildiatatud 1976.a.

Sausti mõis. Vana osa.

Sausti mõis. Uus osa.

121. SURU mõis (Surro). Rüütlimõi s.
Anija k/n, Riigi maafondi maa (Kuusalu kihelkond ).
Mõis ei ole külastata v.
"'I

tlJ I

122 •• SÖMERU mõis (Sommerhof). Kõrvalmõis, kuulus Ravila mõisa
juurde.
Kose ~n, Ravila sovhoos (Kose kihelkond).
Peahoone on väike ühekordne lõhutud maakivist krohvimata hoone,
mille nur gad ja avad laotud hambuval t telliste ga, 1fa3:Ei- avad
kaetud lamedate kaarsillustega. Aknad on seejuures 6-ruudulised. Omab ka osaliselt väljaehitatud lakakorruse, mille aknad
avanevad otsviilus või katuseaknana. Viimased omavad üleulatuvate räästastega viilkatuseid. Hoonet katab kõrge, laastukattega (asendatud 197l.a. eterniidiga) viilkatus, millel laialt
üleulatuvad räästad. Sarikajalad on kujundatud, viimased sarikapaarid ja pennid otsviiludes avatud. Viilu tipul treitud
puittulp, mis toetub pennile. Viilud on kaetud diagonaalvoodriga. Samalaadaalt on kujundatud ka väikese katuseakna viilkatus •
•

Hoonet võib lugeda viimase saj andivahetuse või XXX saj. lõpuveerandi ehituseks. Hoone on ümberehitamisel puhkebaasiks.
Van«Peahoone ei ole säilunud, tema väikese aseme keskel on aga
võimas mantelkorsten, millel ühel küljel vahevõlviga osa. Korst
na massiivne piip omab laia astmelise karniisi. Hoone ise oli
madal ning kõrge katusega ehitus, ilmselt puidust ja XVIII sajandist. Uus peahoone on tema otsala paigutatud risti.
Kõrvalhooneid on säilunud üksikud, asuvad hajali. Olulisemad on
Laut on pikk krohvimata maakivihoone, mille nurgad ja avad laotud hambuval t telliste ga. Hoonet katab laastukattega ja üleulatuva te räästastega viilkatus, kusjuures viilus on võrdlemisi
suur segmentaken. Hoonele on hooviküljele püstitatud madal juur
deehitus. Laut võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
Tall (?) paikneb laudaga paralleelselt, on väiksem Pae- ja maakivist müüridega õhukese krohvikattega hoone, millel katuseks
laastukattega (osalt ka eterniit) lame viilkatus. Sellel liht-
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sa~,üleulatuvad

räästad ja diagonaallaudistusega otsviil. Väi-

kesed aknad on 4-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. III
veerandist.
Vesiveski on väiksem, lõhutud maakividest krohvimata hoone,
mille avad ja nurgad laotud hambuvalt tellistega. Hoonet katab
lihtne, laastukattega ja üleulatuvate räästastega viilkatus,
millel esifassaadi keskel kõrge kolmnurkv.iil. Viimase hari ühtib põhihoone katuseharjaga. Viilud kaetud püstlaudadega. Kitsad aknad on 6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust.
Park on väike, kuid hästi väljapeetud vabakujundusliku planeeringuga, toetub Firita jõele kujundatud lookleva kaldajoonega
veskijärvele. Reljeef on lainjas, kusjuures peahoone asub astan
gul pargi äärel, temast jõe poole paikneb väheste puudegruppiaega avar aas, kusjuures peahoone akendest on paisjärvele pikad
avatud vaated. Pargina on kujundatud ka jõe vastaskalda kõrgendik. Seal kasvab suurem grupp lehiseid. Pargi põhiosas domineerivad pärn, tamm ja vaher. Pargi siisund on hea.

Külastatud ja pildiatatud 197l.a.

I

I

Sõmeru. mõis.
V ana peahoone .

Sõmera mõis.
Uus peahoone.

123. §!XsKtlLA mõis (Säsküll). Poolmõis.
Kõue

~n,

Habaja sovhoos (Kese kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega massiivsete proportsioonidega
ühekordne kivihoone, mis kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks kaasajal eterniit. Katuseräästad on lihtsate laud
karniisidega, poolviilud vooderdatud rõhtvoodriga. Hoone aknad
on väikeemad kas kahepoolega (6 ruuduga) või suuremad, 3-poolega (9-ruudulised). Viimase suurusega on ka lakaaken otsviilus.
Hoone esifassaadis on kaks hilisema päritoluga klaasitud ilmetut esikut, tagafassaadis keskteljal aga väike palkon, mille
kü.lj ed klaasi tud tihedate ruudukujuliste raamidega akende ga.
Hoonet võib lugeda XIX saj. keskelt pärinevaks, hiljem remontidega mõneti moonutatud ehituseks. Ta on kasutusel korteritena
ja rahuldavas seisundis.
Kõrvalhooneid on arvukalt, kuid enamik neist on ulatuslikult ju
ba kodanlikul perioodil ümber ehitatud. Algse1st on

ar~tatavad

Ait -väike ristnurgaga rõhtpalkhoone, mis kaetud laastukattega
viilkatusega, millel üleulatuvad räästad. Esifassaadil moodustatud ulualune, mille räästast kannavad astmelisalt paigutatud
konsooltalad. Ehitus pärineb ilmselt viimasalt sajandivahetusel

-Rehi

on pikk ehitus, mille seinad osaliselt maakivist laialt

krohvitud kivivahedega, osalt maa- ja paekivist tulpadega, mill
vahed villitud rõhtprussidega. lioonet katab lihtsate, üleulatuvate räästastega ja laastukattega viilkatus, otsviilud kaetud
püstlaudadega. Ilmselt XIX saj. lõpuveerandi ehitus.
Park on väike, asudes vabapuistuna peahoone ees, tema taga on
väike puudega piiratud aed, kus samuti hajusalt puid, samuti
elupuid. Pargi esiosas domineerivad looduslikud saared, kontras
tiks kuused. Park on ebarahuldavas seisundis, rtisustatud.
Külastatud ja pildiatatud 1972.a.
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Sääsküla mõis.
Peahoone esikülg.

Sääsküla mõis.
Peahoone tagakülg.

io
124. TAMMIKU mõis (Tammick). Rüütlimõis.
Kuivajõe ~n, Tammiku metskond (Kose kihelkond).

PeabQQ~

on pikk ühekordne paekivihoone, millel oli lakatuba

hoone otstel. Ehitust kattis poolkelpkatus, millel olid eenduvad, profileeritud puitkarniisid. Viimased olid viilu all krepi tud. Hoone aknad on kõrged ja kitsad, kaetud lameda kaare ga,
raamid olid 6-ruudulised. Hoone akendesüsteem on mõneti korrapäratu, mis markeerib peahoone müürides vanema ehituse jälgi.
Peaust ääristavad kitsad ühepoolega aknad. Hoone keskosas on
ka vaevumärgatavalt eandatud seinaosa. Toad on järjestatud
anfilaadselt, seejuuressaaleon kaks. Ehitus säilunud kujul
võib pärineda XIX saj. keskelt või II poole algusest. •ra on
lõplikult sisse langenud 1960-te aastate lõpul.
Kõrvalhooneid on mõisas arvukalt, paiknevad reeglipärastas
funktsionaalsetes rühmades, osa neist peahoonega seotud ansambliliselt. Olulisemad on:

Elamu

t=1
Aed

Ait

D
D

Elamu

Elamud

DD
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Ait esiväljakul on stiilne klassitsistlik ehitus: pikk krohvi-

.

tud paekivihoone, kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega,
millel katteks katusekivi. Räästakarniis on eenduv ja profileeritud. Hoone esifassaadi keskosas on kolme kaaravaga ulualune, mille lamedad kaarsillused toetuvad neljatahulistele
piilaritele või poolsammastele äärtel. Piilarid on varustatud
kaarekanna all talumi vöö ga. Kahel pool kaaristud on aidauksed
kaetud kõrge poolringikujulise kaarega ja omavad segmentosas
valgmiku. Uksed on kaetud kalasabamustris laudistusega, mis
löödud tugevate sepanaeltega. Lukuplaat on barokse lõikega.
Ait võib pärineda XIX saj. algusest või veel sajandivahetuselt. Ta on suuremas osas sisse langenud.
t

Ait esiväljaku vastasküljel on väike krohvitud paekivihoone,
mis kaetud kaasajal laastukattega poolkelpkatusega. Katuseräästad on lihtsad ja eenduvad, profileerimata. Aida avad on
tugevate puitlengidega, aken seejuures lame, 6-ruuduline. Hoone võib pärineda XIX saj. algusest.
Elamu eelmise ehitusega samas frondis on väike krohvitud paekivihoone massiivsete proportsioonidega. Hoonet katab seintest
kõrgem katusekivikattega poolkelpkatus, millel külgfassaadides
ja peolviilu kelbakolmnurga all profileeritud räästakarniis.
Peolviilu külgedel on katus seinaga tasa. Aknad on hiljem moonutatud, uks aga vooderdatud kalasabamustris laudistusega. Hoo
ne võib pärineda XIX saj. algusest või vahetuselt.
Lauda-talliplokk on kompaktne hooneterühm, mis raamib kolmelt
küljelt sisehoovi. Ehitused pole kõik säilunud. Hooned on maaja paekivist seintega, kusjuures enamuses kaetud krahviga.
Kelpkatused on kaetud katusekiviga, katuseräästad kitsalt üleulatuvad. Aknad on lamedad ja 6-ruudulised, tugevale pui tlengidega. Ehitused võivad pärineda XIX saj. I poolest või saj andi
keskelt.
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Tööliste majad lautade juures on kaks Paralleelsel t asetatud
maakivihoone t, mille kivide vahed laialt krohvitud. Avad ääris
tatud tellistega, aknad seejuures kaetud lameda kaarega sillus
tega. Aknad on 6-ruudulised . Hooned on kaetud laastukatteg a
viilkatusteg a, millel üleulatuvad räästad. Sarikajalad on kujundatud, viimased sarikapaarid koos pennidega viiludes avatud.
Otsviilud vooderdatud laudadega. Ehitused võivad pärineda XIX
saj. II poole keskelt või lõpuveerand ist.
Aedniku ma,ja on

11

1 11 -tähe kujulise planeeringug a ühekordne puit

hoone, mis kaetud laastuka ttel viilka tu s e ga. Räästad on kits al
üleulatuvad, seinad vooderdatud rõhtlaudadeg a. Aknad on kaasajal moonutatud. Ehitus Võib pärineda XIX saj. II poolest.
Meierei või viinavabr_ll (?) on suurem ühekordne lõhutud maaki-

t

videst hoone, mille avade küljed laotud puhtalt tahutud paekivist. Seinad on krohvimata. Hoonet katab üleulatuvate räästastega viilkatus, mille all kaasajal väljaehitatu d lakatoad.
Avad on kaetud lameda kaare ga sillustega, v. a. masinasaali kõr
ged aknad, millel kõrge kaarega ava. Hoone juures kõrge tellis
test ümar korsten ning teine, kaasaegne sale metallkorste n.
Võib pärineda XX saj. algusest.
Hoone juurde kuulub nuumatall (?), mis samuti lõhutud ma
kividest, akende kohal paekivist konstruktiiv sed kaarsillused .
Hoone võib olla üheealine eelmisega. On varemeis.
Elamu aia taga on krohvitud paekiviehitu s, mis kaetud kitsaste
karniisita räästastega ja laastukatteg a kelpkatusega . Hoonel
olid algselt (mõni alles) väikesed ja kitsad 6-ruudulised aknad ja kits ad uksed. Ehitus võib pärineda XIX saj. algusest
või vähe vanemgi.
Kõrts

on maanteeristi l. Ta on pikk ehitus, mille ühel tiival

paiknev elamu- ja kõrtsitubade pool on rõhtpalkides t, pikk tal
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aga maakivist, mille kividevahed laialt krohvi tud. Hoonet katab kõrge laastukattega ja üleulatuvate räästastega viilkatus.
Aknad on 6-ruudulised ja omavad luuke. Ehitus võib pärineda
XIX saj. lõpust.
Park vahetult peahoone juures puudub. Regulaarne esiväljak on
liigendatud eelkõige dekoratiivpõõsastega äärtel. Peahoone taha jääb avar aed, kus äärtel samuti väheselt puid. Neid on ka
rühmades majandushoonete vahel. Tegelikult on mõisale nime andnud tema lähistel maantee ääres kasvav suur looduslik tammik,
mis oli kujundatud suureks, mõisasüdamikuga liituvaks parkmetsaks. Peahoone ümbruses haljasala on maha jäetud seisundis,
hääbuv.

Külastatud viimati 1972.a., pildistatud 1968.a.
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125. TONDI /Väo/ mõis (Facht). Linnamõis.
Tallinna linn, Iru (Jõelähtme kihelkond).

Peahoone (tõenäoline) on pikk ühekordne krohvitud paekiviehitus, mille ühel tiival eluruumid, keskosas mingid majandusruumid ja teisel tiival eluruumid. Hoone on kaetud laastukatteg a
kelpkatusega , millel kitsad üleulatuvad räästad. Hoone algsed
aknad on kitsad ja väikesed. Enamik hoonest on hiljem olnud
kasutusel majandushoon ena. Ta on sisse langenud 3/4 ulatuses.
Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest, kasutusel kõrvalhaanena ja väga halvas seisundis.
Kõrvalhoonei d ei ole säilunud.
Park puudub, on üksikud põlispuud (pärnad, kased) ning jälgi
viljapuuaias t.
/

Külastatud ja pildiatatud 1973.a.

Tondi mõis.
Peahoone?

126. TRIIGI /Kõo/ mõis (Kau). Rüütlimõis.
Kõue k/n, Habaja sovhoos (Kose kihelkond).

Mõis on lülitatud 1975.a. koostatud arhitektuurimäles tiste
nimistusse ja ei käsitleta käesolevas ülevaates.

127. TUHALA mõ!§. ( Toal). Rüütlimõis.
Kuivajõe ~n, Lauristini nim. kolhoos ja pioneerlaager
"Kosmos" (Kose kihelkond).

Feahoone on hävinud, temast säilunud soklikorrus ja mõned tiib
ehituse riismed. Samuti on leida suurte ümarsammaste fragmente.
Hoone põletati 19o5.a.
Algne peahoone oli suur kahekordne kivihoone, mis kujundatud historitsistlikus stiilis suurejoonelise ampiirlossina.
Tema alakorrus oli madalam, teine korrus aga väga kõrge, suured
simsaidega kaunistatud aknad olid 8-ruudulised. Hoone seinu
liigendasid liseenid ja vabevööd. Räästakarniisi kohal oli katusel frontoone ja ballustraade, mis ehi tud vaaside ga. Need
katsid lameda katuse. Hoone otsafassaadis ja keskteljal paiknesid tugevalt eendatud sammasportikused, mille kolmnurkviile ja
klassitsistlikku talastikku kandsid kõrgetele pjedestaalidele
asetatud ümarsambad või neljatahulised piilarid. Sambad omasid
joonia orderi kapiteele. Sammaste vahel olid teise korruse
kõrgusel rõdud ballustraadidega.
Säilunud on hoone pargipoolsel otsafassaadil paiknenud
kitsas kahekordne tiibehituse vare, millel maakivist alakorrus
ja tellistest teine korrus. Ehitus on lõpetatud viietahuliselt.
Peahoone võis pärineda viimaselt sajandivahetuselt. Hoone
paigutus esiväljaku suhtes oli seejuures erandlik - ta oli sellele ori en te eri tud otsafassaadi ga.
Kõrvalhooneid omab mõis hulgaliselt, kusjuures nad on enamikus
seotud peahoonega suurejoonelise ansamblina. Kõik ehi tused pole
säilunud. Olulisemad on:
Valitsejamaja on tasakaalustatud proportsioonidega kivihoone,
ühekordne, kuid lakatubadega hoone otstel. Ehitust lcatab seintest kõrgem poolkelpkatus (katteks eterniit). Räästa- ja viilu-
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Park

D

~
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Põhihoonete skeem
(kõik hooned pole säilunud)
karniisid on profileeritud ja eenduvad, viilu all samalaadaed
kuid kitsamad. Hoone nurkadel on soklilt tõusvad lamedad lisee
nid. Aknad paiknevad korrapäraste vahedega, keskteljel asuva
ukse külgedel on seejuures kitsad ühepoolega, teised kahepoolega. Algne raamistik on säilunud ainult peolviilus - see on
6-ruuduline. Poelviilus ääristavad akent kaks ümarakent. Avad
on raamitud krohviääristega, seda ka otsafassaadis paiknevatel
petikakendel. Uks omab kitsa valgmiku. Hoone võib pärineda XIX
saj. I poole keskelt.
Teine elamu vastasküljel kordab eelkirjeldatut, ta on ainult
kaasajal rohkem ümber ehitatud.

11

- 3 Ait on pikk paekivihoone, krohvitud seintega, kaetud algse

.

S-kivikattega poolkelpkatuse ga (osa asendatud eterniidiga),
millel profileeritud lai räästakarniis, sama karniis ka poolviilu kelbakolmnurga all. Ka siin on poelviilus nelinurkne
aken ääristatud kahe ümaraknaga. Hoone esifassaadi keskel on
5 avaga kaaristu, kus lameda kaarega sillused toetuvad saledatele neljatw1ulistele piilaritele, millel madal sokkel. Kaaristu ja piilarite pind on rusteeritud, samuti on rusteeritud
kaaristut külgedel lõpetavad ja hoone välisnurki kujundavad
liseenid. Ulualune kaaristu taga omab kiviplaatidast põranda,
uksed aga tiheda ruudustikuga valgmikke. Ehitus on üheealine
eelkirjeldatutega või XIX saj. I veerandist.
Laudad aida taga on nelinurkse sisehooviga hooneteplokk, mis
sulgeb hoovi kolmelt küljelt. Hooned on krohvitud paekiviehitused, mis kaetud eterniitkattega ja üleulatuvate räästastega
kõrgete viilkatustega. Need on hilise päritoluga. %amik aknaid ja uksi on lamedate kaartega avad ega. Hooned on tänapäevasel kujul välja ehitatud ilmselt juba XIX saj. II poolel.
Teine laudarühm esiväljaku vastasküljel on kahe paralleelhoonega ja müüridega suletud sisehooviga ehituste kompaktne plokk,
kus maanteele pööratud hoovimüüris veel eluhoone. Ehitused on
krohvitud, paekivist ja kaetud seintest kõrgemate poolkelpkatustega, katteks eterniit või laast. Räästad on kitsalt üleulatuvad, vaid poolviilude kelbakolmnurkadel on profileeritud
karniisid. Poolviiludes on kas lakauksed või petikaknad, mis
ääristatud ümarakendega. Lautade maanteele pööratud o·Lsafassaadides on kalasabamustris voodriga uksed, elamu maantee küljel on aga väike, lameda kaarega kaetud 6-ruuduline aken.
Ehituste rühm võib pärineda XIX saj. I poole keskelt.
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Viinavab:ztik pargi tae;a on suur, liigendatud kahe-, osalt ka
kolmekorruseline ehitus lõhutud maakividest, krohvikattega
seintega, kus avade külgedel kasutatud tellist või paekivi.
Hoonet katavad viilkatused (katteks eterniit), millel üleulatuvad räästad. Sarikajalad on kujundatud, viimased sarikapaarid
ja pennid viiludes avatud, neid kandvate kensooltalade otsad
kujundatud. Avad on kaetud lameda kaarega sillustega, kusjuures masinasaali aknad on kõrged, läbi kahe korruse. Korsten on
väga kõrge neljatahuline telliskivikorsten, lõpetatud astmelise
karniisiga. Hoone pärineb ilmselt XX saj. algusest.
Sepikoda on väike krohvitud kivihoone, mis kaetud katusekivikattega viilkatusega. Algne katus oli aga poolkelpkatus. Hoone
esiküljel on keskosas lai, kolme avaga ulualune, mille lameda
kaarega silluseid kannavad kaks neljatahulist kivipiilarit.
Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt.
Elamu vesiveski juures (veski on hävinud) on lõhutud maakividest krohvimata ehitus, millel laiade üleulatuvate räästastega
viilkatus. Selle sarikajalad on kujundatud, viimased sarikapaarid ja pennid otsviilus avatud. Viil kaetud rõhtlaudadega. Avade külgedel tellised, avad kaetud lameda kaarega sillustega.
Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust.
Tema juurde kuulub küün, mis samuti lõhutud maakividest, hoonet
katab kelpkatus tõrvapappkattega. On ilmselt samaealine eelmisega.
Park on suur kuni 10 ha, koosneb kahe st osast. Pargi vanema
osa moodustab peahoone küljele ja taha jääv jõest ja kivimüüris
piiratud 5 ha suurune pargiala, mis algselt on omanud peahoone
kõrval regulaarse planeeringu range ristteede süsteemiga. Tema
jälgi on tänapäevases pargis üksikpuudega märgata. Jõe kaldaastanguid oli aga juba algselt kujundatud vabaila halj astu sega,

- 5 -

79

vahetult peahoone taga paiknes maakiviga vooderdatud terrassidena poolkaarekujuline jõekäär, milles maakividega kindlustatud saar. Peahoone küljega parki suunatud fassaadi ette jäi
varasema regulaarse pargi kohale rajatud vaba piir j conega väljak, mis liigendatud samuti vabalt paigutatud puudegruppidega,
puud seejuures hästi valitud rühmades. Teine vabaväljak paikneb pargi jõeäärses tagaservas, kus jälgitav looklev algne tee
desüsteem. Parki piiravas müüris neljatahuliste tulpadega värav. Peahoone otsafassaadi ette jäi hoonetega raamitud regulaarne poolkaarekujuline avatud väljak, kus rangetea ridades
ringtee siseküljel on pügatavad elupuud.
Pargi teine osa paikneb üle mõisasüdant läbiva maantee.
See on tiikidesüsteemiga madalam pargiala, kus mõned tiigid
omavad regulaarse ilmega kaldajooni ja ühenduskanaleid. Puistu
on tihe ja vabades gruppides. Pargi sellesse osasse on rajatud
pioneerlaager.
Pargi puude ja põõsaste kodumaiste liikide (jalakas,
kuusk, vaher, saar, pärn) kõrval on palju eksoote, märkimisväärsemad on: arvukad siberi nulud ja euroopa lehised, teistest palsami nulg, mitmed liiki vahtraid ( ginnala-, tatari-,
põld-) ja viirpuid, hall pähklipuu, mitmeid enelaliike jt.
Kokku on pargis 69 liiki, eksoote või dekoratiivvorme 41.
Maanteel on allee.
Pargi äärel oli suur ja rikkaliku eklektilise kujundusega
talveaed-triiphoone, mille keskel paiknes kellatorn. Hoonest
säilunud vaid madal vare.
Pargi seisund on väga halb, ta on osalt funktsioonita ja
maha jäetud, risustatud, osa ehitatud pioneerlaagriks, osa
kasu tu sel ai ana.

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1966. ja 1974.a.

'l'uhala mõis.
Peahoone vare.

Puhala mõis.
Laudad.

Tuhal a .m.õ i s.
Tall.

B1

•

128. TUULA mõis (Thula). Rüütlimõis .
Keila ~n, Ääsmäe sovhoos (Keila kihelkond).
Peahoone on pikk ühekordne paekivihoone, millest säilunud ~3.
Algne ehitus omas lakatuba hoone otstel, ehitust kattis seintest kõrgem poolkelpkatus, millel katteks S-kivi (on osalisel
säilunud, osaliselt asendatud laastu-ja tõrvapapiga). Katuse
kõrguse tingis eelkõige ta suur laius. Hoone räästa-, viiluja viilualuse karniisid on laiad ning profileeritud, räästakarniisi all kulgeb kitsas vahevöö. Hoone aknad paiknevad ebaühtlase rütmiga, kahe-, Uhe-

ja*&~

kolmekaupa. Aknad (algsed)

on seejuures kõrged, 6-ruudulised. Peolviilus asetsevad lakatubade 2 akent omavad samu mõõtmeid, neid äär1stavad kitsad,
väikesed, 6-ruudulised lakaaknad. Ka katusel paiknes varem ri

t

da väikeseid segmentaknaid lakapealse valgustamiseks. Üks tagaküljel paiknevaid lihtsaid lauduksi (endine siseuks) omab
kaheks jaotatud väljadel barokse liigendusega tahveldise.
Hoonet võib seega lugeda varaklassitsistlikuks ehituseks
XVIII saj. lõpust. Ta on hävimas, mõningaid ruume veel kasutatakse kor terina ja laud ana.
Kõrvalhooneid on mõisas suurel hulgal, mis peahoonega osaliselt ansamblilisas seoses. Olulisemad on:
Laudad moodustavad suure, erinevatel aegadel rajatud hooneterühma, milles osa paikneb nelinurkeet sisehoovi moodustava suletud hooneplokina vahekäikudega, osa aga maanteele orienteeri
tud pikkade ehitustena. Nii on üks eraldiseisev

~lõhutud

maakividest ning tellistega vooderdatud avadega, mis kaetud
lamedate kaarsillustega. Hoonet katab lame, üleulatuvate räästastega viilkatus. Hoone viilus ehitudaatum:

~ja

tähed

P.M. Aknad on suured, 16-ruudulised. Suure laudapleki domineerivamaks hooneks on krohvimata paekivist laut, millel väga
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kõrge lakapealsega viilkatus. Selle viilu räästakarniis on
kitsas ja profileeritud puitkarniis, viilu all aga astmeline
karniis, mida toetab hammaslõiget meenutav konsooliderida. Otsaseinas on kolm kaarpetikut, milles kaarega kuni 16-ruudulised lameda kaarega aknad. Otsviilus, mis krohvitud, on aga
kõrge teravkaareline lakauks. See ehi tu s võib pärineda XIX
saj. II poole keskelt.
Ait on väiksem paekivihoone, bohvi tud seinte ga. Hoonet katab
kitsaste astmeliste räästakarniisidega viilkatus, mis jätkub
ka otsviilu all. Tugevatesse puitlengidesse paigutatud ruudukujulised aknad omavad 12-ruudulise raami. Hoone võib pärineda
algselt XIX saj. keskelt, hiljem rekonstrueeritud (katus eterniidi alla ja muudetud räästad jms.).
Meierei (?) on massiivne maakivist krohvimata ehitus, mille
avade küljed ääristatud tellistega, avad on kaetud lameda
kaarega sillustega. Tube on ka lakakorrusel, mille aknaid otsviiludes ääristavad ümaraknad. Katus on kaetud kaasajal eterniidiga, ta on üleulatuvate

~äästastega

viilkatus, kusjuures

otsviilude müür on katusest kõrgem. Hoone võib pärineda viimasel t saj andivahetusel t.
Kel~

on pea üleni maa-alune, kusjuures tema maapealset osa

katab muldkate. Ehitatud paekivist ning tonnvõlviga. Võib pärineda veel XIX saj. algusest.
Valitsejamaja (?) on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud
kõrge viilkatusega (kutteks eterniit), millel kitsad üleulatuvad räästad külgfassaadide s, viilus aga kitsas laudkarniis.
Algseid aknaid on säilunud vähe, need on väikesed, 6-ruudulised kitsad aknad. Hoonele on hiljem juurdeehitusena liidetud
teisi majandus- ja eluhooneid, mis enamuses varemeis. Algne
hoone võib pärineda XIX saj. I poolest.
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8.3

Ait-kuivati (?) on paekivist, osaliselt krohvitud, juurdeehitusega liigendatud hoone, mis oli kaetud viilkatusega. Otsviilu all kitsas eenduv vahevöö, räästakarniisid puuduvad. Aknad
on kitsad, kaetud lameda kaare ga. Hoone võib pärineda XIX saj.
II poole algusest. Ta põles 197o.a. müürideni.
Park asub peahoone ees paikneva avara nelinurkse väljaku taga,
on seal tiheda, vabalt valitud istutusviisiga puistuna, põhili
selt lehtpuudest. Esiväljakut liigendavad aga vaid üksikud vabad puudegrupid, väljak on teedest liigendamata, juurdesõidutee kulges piki hoone esist kitsast ala. Boone taga paikneb
suur puudega, osalt ka müiiridega piiratud aed. Maanteel mõisa
suunas lühike allee lehtpuudest. Pargis ja allees domineerib
saar ja vaher. Pargi seisund on ebarahuldav, tal puudub funktsioon, esineb metsistunud ja risustatud alasid.

Külastatud ja pildietatud 197o.a.

•.ruula mõis.
Penhoone oLsvaade,
säilinud osa.

Tuula mõis. Laudad.

129. 1URESK.A mõis ( i•ereska). Poolmõis, kuulus Kavas tu• mõisa
(Haljala kihelkonnas) juurde.
Anija ~n, Riigi maa~ondi maa (Kadrina kihelkond).

Ei ole külastatav.

130. V AIDA mõis ( Wai t). Poolmõis.
Sommerlingi k/n, Vaida sovhoos (Jüri kihelkond).

Peahoone oli ilmselt mitmeosaline hoone,

mms

aga sellisena

pole säilunud. Praegu on tema kohal kaks iseseisvat hoonet.
Neist terviklikum on väike ühekordne, kaasaegsete lakatubadega paekivihoone, mis lameda poolkelpkatusega, katteks eterniit
Viilul ja katuseräästal jälgitav profileeritud lai karniis.
Hoone all on kelder. Algseid aknaid ja uksi pole säilunud.
Hoone teine osa on säilunud tema kõrval liigendatud ehitu
sena, mis lammutamiste ja ümberehitustega samuti moonutatud.
tlks väljaehitus omab astmelist räästakarniisi ning ühepoolse
kaldega laastukatust.
Seega võib peahoonet lugeda põhiliselt klassi tsistlikuks
ehituseks, põhiosas ilmselt XIX saj. I poole keskelt, mis hiljem laiendati mitme tiibehitusega. Hoone põhiosas on korterid,
ta on rahuldavas seisundis.
Kõrvalhooned paiknevad pargi äärtel ridades, moodustades teataval määral peahoonega seotud ansambli, on ka maastikus hajutatud majandushooneid. Tervikuna omas poolmõis arvukalt kõrvalhooneid, millistest olulisemad on:
Viinavabrik-elamu (?) on suur kahekordne liigendamata, krohvitud paekivihoone, mille algne poolkelpkatus asendatud lihtsa
laastukattega viilkatusega. Hoone aknad paiknevad reeglipäraste ridadena, alakorrusel on nad kõrged, 6-ruudulised, ülakorrusel ruudukujulised, 4-ruudulised, kusjuures osal on puitleng
nelinurkses avas ülaosas lameda kaarega. Hoone otsviilus on
suur segmentaken. Uks on valgmikuga ning kaetud ruutkalasabamustris laudistusega. Hoonet võib lugeda XIX saj. I poole, võimalik ka, et I veerandi ehituseks.
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Peenijate

elam~(?)

87

on väike krohvitud paekivihoone, mis kae-

tud eenduvate ja profileeritud viilu- ja räästakarniisidega
poolkelpkatusega, katteks laast. Hoone omab kompaktseid proportsioone. Algseid aknaid pole säilunud. Hoone võib pärineda
XIX saj. I veerandist.
Tall on pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud laastukattega
kõrge kelpkatusega, katteks laast. Omab eenduvaid profileeritud räästakarniise. Aknad on väga lamedad, 6-ruudulised. Hoonet on hiljem paaril korral pikendatud ning lõpetatud lõhutud
maakividest~

krohvimata massiivse ehitusega, mille katus on

sisse langenud. Hoone on põhiehitusest vähe kõrgem. Aknad on
suured ja ruudukujulised, kaetud sepistrellidega. Seega talli
vanem osa võib pärineda veel XIX saj. I poole keskelt, uus
osa aga XX saj. algusest.
Laut asub põllul eraldiseisva väga pika paekivist ehitusena,
mis kaetud kõrge poolkelpkatusega, katteks laast. Räästad on
üleulatuvad. Korrapäraselt re astatud lamedad aknad on 8-ruudu
lised. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole algQsest.
Park on suur, kuid praktiliselt hävinud. Siia on süsteemitult
rajatud uusi majandushooneid, individuaalaedu ning tööliselamuid. Oli ilmselt vabakujuline peahoone ühel küljel, teisel
küljel aga paiknes avar nelinurkne väljak. Maanteel pargi
suunas saareallee, mõned puuderidade riismed ka pargis. Valitsevad lehtpuud: vaher, saar; üksikud kuused.

Külastatud ja pildiatatud 1968.a.

'

88

Vaida mõis.
Säilinud peahoone osad.

Vaida mõis.
Töölistemaj a?

131. VALINGU mõis( Nalling). Riiü tlimõis.
Keila k/n, Ranna sovhoos (Keila kihelkond ).
Peahoone on hävinud vundamen tideni, temast säilunud väike
tiib (ilmselt kiilgrisa liit), mis ehitatud kaasajal väikeseks
kahekords eks elamuks. Algne hoone oli keskmise suurusega paekivihoone , ilmselt XIX sajandist .
Kõrvalhoo neid säilunud üksikuid, nad paiknesid peahooneg a
seotud lihtsa ansamblin a väikese nelinurks e esiväljak u ääres.
Ait on suur ja massiivne pritskroh viga kaetud paekiviho one,
mis kaetud seintest kõrgema poolkelpk atusega (katteks eterniit). Viilu- ja räästakar niisid on laiad ja astmelise d, sama on ka poelviilu alune karniis. Aida lakakorru sel ilmselt
ka eluruume, mis omavad aknaid poolviilu s. Aida kesktelje l
on ulualune kaaristug a, mille kolm lameda kaarega ava omavad
kaht massiivse t neljatabu list piilarit talumivöö dega. Hoone
võib pärineda XIX saj. keskelt, teda võib lugeda klassitsi stlikus stiilis ehituseks .
Valitsejam aja (?) on ühekordne krohvitud paekiviho one, millel
laastukat tega viilkatus , räästad kitsa laudkarni isiga, otsviilud püstlauda dega kattega. Algsed aknad on kitsad, 6-ruudulised. Ebamääran e ehitus ümberehit uste tõttu, kuid võib
algselt pärineda XIX saj. I poolest.
P~

on väike ning erilise kujunduse ta vabapark, mis tundu-

valt kahjustatu d. Esiväljak on ääristatud osalt kõrvalhoo neid
sulgevate puuderühm adega. Peahoone tagakülje le jääb üks osa
pargist tiheda istutusvi isiga, samuti aed. Pargis kasutatud
pärna, vahert, väheselt ka kuuski, palju on dekoratiiv põõsaid. Pargi seisund ebarahuld av.
Rülastatu d viimati 1969.a., pildistatu d 1966.a.
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Valingu mõis.
Peahoone ase.

132. VALiaJA mõis (Wallküll ). Rüütlimõi s.
Kuusalu k/n, Valkla Invaliidid ekodu (Kuusalu kihel~ond).
Peahoone on suur kahekordn e kivihoone , mis kaasajal ulatuslikult rekonstru eeritud, kuigi hoone on säilitanud algse konfiguratsioo ni. Peahoone koosnes algselt suurest kahekords est
põhikorpu sest, mis oli kaetud kõrge murdsarik aga ja S-kivikat
tega kelpkatus ega. Katuse harjal paiknea sümmeetr iliselt 3
massiivse t korstnapi ipu. Räästakar niis oli eenduv ning laialt
profileer itud, katuses oli esifassaa dil kaks kaunist voluutidega ääristatud kaarakent . Kergelt eendatud keskrisal iidi kohal paiknea nõrgalt astmeline frontoon. Tänapäeva l on katus
küll kelpkatus ena ja eterniitka ttega, kuid madalam, voluutaknad asendatud väikeste segmentak endega ning frontoon muudetud
horisonta alseks. Hoone põhikorru seks on alakorrus , kus kõrged
6-ruuduli sed aknad säilitanud oma kuju ja paigutuse , mis on

I

ühtlaste vahede ga, v. a. äärmised aknad, mis paigutatud suurem
.
vahega eraldi. Ülakorrus e aknad on ruudukuju lised, algselt 4ruudulise d. Hävinud on ka aknaid ääristanud laiad liseenilaa dsed vööd ja liigendatu d pinnad akende kahel. Esifassaa di keskteljel paikneb 3 akna laiuse seinapinn aga kergelt eendatud
keskrisa lii t, mille laia, profileer i tud karniisi ja arhi traavi
kannavad 4 doskaana orderi poolsamma st. Peaukse eest laskuv
lai, alt laienev kivitrepp on samuti algne. Hoone tagafassa adil on säilunud samuti algne akende paigutus, mis siin paiknevad kõik ühtlaste vahede ga, seinapind a liigend av ja aknaid
ääristav kujundus, samuti nagu rusteeritu d nurgalise enid, on
hävinud, alles on vaid kergelt eenduv keskrisa liit selle kohal
paikneva horisonta alse, kergelt liigendatu d ja astmeatatu d
frontoonig a. rlisaliidi ees asunud avar palkon, mis oli ainult
külgedelt klaasitud ning omas lahtist rõdu teisel korrusel, on
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kaasajal ehitatud kogu ulatuses kinniseks, rõdul on kaasaegne
raske rinnatis. Palkoni taga paiknevast terrassist on säilunud vaid parki laskuv kivitrepp.
Põhikorpuse külgedel paiknevad kahel pool esifassaadis
tugevalt eendatud tiibhooned, mis ühendatud põhihoonega lühikeste kitsaste vahehooneteg a. Nii tiib- kui vahehooned olid
algselt ühekordsed, need tiibhooned omasid kelpkatuseid , mis
vahehooneist

kõrgema~.

Aknad kordasid põhikorpuse alamorruse

aknaid. Tänapäeval on nii tiibehitused kui ka vahehooned ehitatud kahekordseik s, kuigi katuste suhted on peahoonega endised: vahehoonetel madal, tiibhoonetel kõrge. Hoone siseruumid
on arlfilaadses süsteemis.
Seega on mõisa peahoone algselt suurejoonelin e barokkehitus teatavate varaklassits istlike tunnustega, pärinedes
ilmselt XVIII saj. IV veerandist, ümber·e hitused on toimunud
kaasajal. Hoone on invaliidide

ko~

peakorpuseks ja säilunud

kujul heas seisundis.
Kõrvalhoonei d on mõisas arvu.kal t, nad on osaliselt peahoonega
seotud ansamblilise l t, paiknedes esiväljaku külgedel. P alju.d
hooned on peahoonega üheealised või vaid vähe nooremad. Kaasajal on paljud neist varemeis või ümber ehitatud. Olulisemad:
Talli-lauda rühm(?) moodustab nelinu.rkse külgedelt hoonestatud sisehooviga suletud ehitusteplok i, millel peahoone poolsel nurgal massiivne kahekordne ja ruu.dukujulis e põhiplaaniga
nelinurkne krohvitu.d paekivihoone . Teda kattev algne katus on
kaasajal asendatud eterniitkatte ga kelpkatusega . Alles on osa
liselt eendatud ja kitsa profileeringu ga räästakarnii s. Hoonel on hoovi küljel väga väikesed ja kitsad 6-ruudulised aknad. Välisfassaad is aga on seina ülaosas väikeseid sõõrpetikuid, all aga kõrge kaarega 2 petikut, mille lameda krohviäärisega kaared toetuvad talamivöödeg a laiadele poolsammaste -

- 3 le. Hoone oli ilmselt tallitöö liste elamuks. Tall (?) on aga
erandlik u konstru ktsioon iga paekivih oone: ta moodusta b pika
ja suhteli selt kõrge tonnvõl viga kaetud ruumi, millel ·kaldus
seinad. Ehitust katvat viilkatu st kannavad väliskü ljel seinast tõusvad nelj atahulis ed tugevad tugipiil arid. Nende kahel on hoone kaarakn ad. Ka teisee ehituste rühma kuuluvad
hooned on võlvitud ligilähe daselt samal viisil, kuigi neil
seinad ei ole kaldu. Ka neid hooneid katavad viilkatu sed,
millel astmelis ad karniisi d. Sisehoo vi toimub pääs läbi kõrge kaarega külgvär avate.
Kogu hoonete grupp on tõenäol iselt üheaegne peahoon ega.
Park on võrdlem isi suur ning pika peahoon ega jaotatud kahte
ossa. Esikülj ele moodustu b suure ringteeg a piiratud väljak,
kuhu suundub peahoone kesktel jele suunatud sirge tee. Haljas
tus esivälja kul on võrdlem isi hõre, üksikute kõrvalho oneid
ja ka peahoon e tiiba katvate lehtpuug ruppideg a, mis paiguta tud vabalt. Samuti on esivälja kul hulgali selt dekorat iivpõõsaste gruppe. Peahoone tagakül jel on Valkla oja suunas laugjalt laskuv reljeef , oja kallast el seejuure s tiike. Siin ka
tihedam alt puid. Peahoone tagakülg on maastikk u samuti osalt
avatud, siin asuva suure vabakuj ulise väljaku tõttu. Park
jätkub kõrvalho onete .tdJaha piki jõge. Valitsev ateks puuliik ideks on saar, tamm, pärn. Pargi seisund on hea.
Külasta tud viimati 197l.a. , pildista tud 1965.a.

Valkla mõis. Esikülg.

Valkla mõis. Tallid.

133. 'V.PJ AMÖISA mõi.§. ( Wanhamois). Rüütlimõis.
Keila k/n, Saue sovhoos (Keila kihelkond).

Peahoone on ühekordne väike palkehitus, mis vooderdatud laia
de rõhtlaudadeg a. Hoonet katab kõrge poolkelpkatu s, mille
all on lakatube hoone otstel. Omab profileeri tud puitkarniise viilu ja räästa all. Karniisi all kulgeb kitsas vahevöö.
Hoone aknad ei ole suured, 6-ruudulised , keskteljel asetaevat peaust ääristavad kits ad, 3-ruudulised aknad. Peauks on
vooderdatud ruutkalasaba mustris laiade profileering uga laudadega ning uksele on kinnitatud suurepärane

baro~ksepis

koputi, mille plaat omab kauni akantuslehe motiividega kujun
duse. Hoone keskel paikneb võimas mantelkorste n, mille katusele ulatuv piip pea hävinud. Ka hoone välisseinu on korduvalt titsidega pingutatud ja toestatud. Hoones on säilunud
osaliselt al gset parkettpõran dat, see on suurtest, kalasabamustris plokkidest. Saali lagi on kaetud ruudukujulis te puit
paneelidega, mis kinnitatud tugevate, profileeritud liistudega. Alles on ka kaks barokkahju pottidest, üks lihtsaroa kujundusega: nurkadel tüvesevõrude ga kolmveerands ambakesed;
teine aga on väga rikkaliku rokokoo-deko origa, elava liigendusega ahi. Siseruumide seinad on vooderdatud tellistega
(tõenäolisel t hiljem), seinapalgid on erakordselt jämedatest
(5o-7o sm) tahutud palkidest. Hoone võib pärineda XVIII saj.
III veerandist, teda kasutatakse elamuna, suures osas on ta
aga tühi. Hoonet külastatud viimati 19€8. a. ning ta oli väga
halvas seisundis. Tema säiluvH~t praegu ülevaate koostanul
andmed puuduvad. Pottkiviahju d tõenäoliselt on üle toodud
Arhitektuuri mälestiste

K ai~se

Inspektsioon i käsutusse.

Kõrvalhoonei d on võrdlemisi arvukalt, kuid ka nende seisund

"

\

on enamikus halb. Osa neist paikneb pargi äärel reeglipärase
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rühmas, seotuna peahooneg a ansamblilis elt. Olulisema d on:

.,
()

Vii~avabrik
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ühekordne paekiviho one, millel

0

v

0

0

0

0

on suur liigendam ata

ruume ka lakakorru sel. Hoone kroh-

~

vitud, kaetud kõrge laastukat tega

Aito

~

on~t

viilkatuse ga, millel külgfassa adides lai astmeline räästakar niis,
mis otsviilud e all krepitud. Ala-

-r:-:-1
peahoon~ 1
K€\dev

I

korruse aknad on sillatud lameda
kaarega, otsviilud e aknad on nelinurksed. Akendel 6 ruutu. Hoone
võib pärineda XIX saj. III veeranaist või keskelt.
Laut-tall on kahe paralleelh oonena
ehitatud paekivist , krohvitud , kae

tud üleulatuv ate räästaste ga viilkatus tega (katteks eternii t)
On kahe suurusega aknaid - lamedaid 8-ruuduli si ja suuremaid ,
ruudukuj ulisi, 12-ruudu lisi. Aknad asuvad tugevatas prusslengides. Hooned VÕiVad pärineda algselt XIX saj. keskelt Või
II poole algusest.
Töölismaj a on krohvitud paekivist ehitus, mille ühel otsal
korterid, teisel majandusr uumid. Hoonet katab kitsaste üleulatuvate räästaste ga ja laastukat tega poolkelpk atus, mille
nurkades alles unkaavad ( al@le kate õlg?). Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt.
Küün on suur kiviehitu s, mis põhiosas laotud paekivist segus
maakiviga , liidetud pikendus aga lõhutud maakivist . Seinad

,

osaliselt krohvitud . Hoonet katab kõrge poolkelpk atus üleulatuvate räästasteg a. Katteks on laast, kuid säilunud unkaavad

- 3 võivad tähistada al gset õlgkatet. Hoone võib algselt pärineda XIX saj. keskelt.
Tuulik on kuni 4-kordne hollandi süsteemis tuulik, mille paekiviseinad krohvi·tud . Veski kere on kergelt pudelilaad aed
tüvikoonu sena. Veski puitosa on osaliselt säilunud. Hoone
võib pärineda XIX saj. I poolest.
Park on peahoone ees ja väike. Peahoonel e suundub pikk lehtpuuallee, mis esiväljak ul hoone ees moodustab ovaali kaevuga
keskel. Esiväljak ul on väheselt puid, need paiknevad vabalt.
Hoone taga on viljapuua ed, mis samuti ääristatud üksikute
puudega. Valitseva d liigid on saar, pärn, vaher, Pargi seisund on halb, ta on hääbuv, funktsioo nita.

Külastatu d ja pildiatatu d 1968.a.

,

134. VASALEMMA mõis (Wassa le.m). Rüütl imõis .
Vasalemma k/n, Vasalemma 8-kl. Kool (Harju -Madi se kihel kond) .
Mõis on lüli ta tud 1975. a. koosta tud arhite ktuur imäle stiste
nimis tusse ning ei kuulu käeso levas üleva ates kirjed~amisele.

Vanamõisa mõis.
P ea.hoone esikülg.

Vanamõisa mõis.
Peahoone peauks.

135. VIHTERP ALU mõis ( w'ichterpal). Rüütlimõis.
Risti ~n, Kungla sovhoos (Risti kihelkond).
Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mis kaetud lameda
kelpkatusega. Hoone plekk-katus hiljuti asendatud eterniidiga
Hoone fassaad id omavad liigendatud pindu ning on rikkalikult kujundatud. Esifassaad omab väga laia (5 aknavahet)
keskrisaliidi ning kitsaid ( 1 aken) külgrisaliite, mis eenduvad väga tagasihoidlikult. Risaliidid on kaetud kolmnurkviiludega, mille katuseharjad on hoone katuse harjast madalamal. Räästa- ja viilukarniisid on tugevalt eenduvad ja profileeritud, kusjuures risaliitide viilude vahel on räästakarniis kaunistatud voluudikujulise hammasfriisiga. Räästakarniisi all kulgeb profileeritud laiem vahevöö, mida keskrisaliidi seinal toetavad akende vahel laiad pilastrid, iga akna
vahel üks, risaliidi nurkadel aga kaks paarispilastri t. Kokku
on pilastieid kaheksa. Nende kapiteelid on rikkalikult kujun-

.-

datud ja jõulised komposiitkapiteelid. Risaliitide vahel on
seinapinnal ka korruste vahel kitsas profileeritud vöö. Külgrisaliite rõhutavad veel kõrge kaarega uksed

~üks

säilunud).

Aknad alakorrusel on asetatud madalale, sokli joonele, aknad
on 6-ruudulised keskmise suurusega. Teise, peakorruse aknad
on aga kõrged, kuigi ka 6-ruudulised. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega keskrisaliidis (5 akent), risaliitide vahelisel
seinapinnal ( 3 akent) ning üksiku eraldatud aknaga külgrisaliidis. Keskrisaliidi kolmnurkviiius on segmentaken. Algselt
paiknesid külgrisaliitide ees ühekordaed verandad, mille katused olid teise korruse rõdudeks. Nüüd lammutatud jäljetult.
Hoone tagaküljel eeneuvad ainult külgrisaliidid, mis
siin laiemad (3 akent) ning samuti kaetud kolmnurkviiludega,
ega
kus ovaalne kiirtekujulise raamistusr, mille südamikus ring,
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viiluaken. Vallevööd puuduvad, on ainult eenduv,profileeritu d
viilu ümbritsev ja räästakarniis. Aknad kordavad esifassaadi
omi oma mõõtmeilt, rühmitus on erinev. Keskteljel asetseb
aga teise korruse kõrgusele tõstetud podestiga suur lahtine
veranda, mille lamedat kelpkatust kannavad veranda külgedel
kolm (kokku 6) suurtest dolomiidiplokkides t väga hea töötlusega doskaana orderi ümarsambad kõgetel pjedestaalidel. Nende
vahel paikne!lwi ballustraadirinna tis ei ole sailunud. Veranda katus omab lihtsa profileeringuga laia räästakarniise.
Veranda kõrge paekivist podesti all kulgeb võlvkäik. Podestilt laskuvad külgedela kivitrepid, mis vahepodestide kohalt
pöörduvad kahel küljel pargi suunas. Seega moodustub hoone
keskteljele suurejooneline trepistik. Trepi algsed rinnatis
ja vahetulbad ei ole säilunud.
Hoone otsafassaadid on lihtsad, neid liigendab ainult
hoonet ümbritsev räästakarniis, ka aknad on neis süsteemitumad.
/

Ruumid hoones on anfilaadsed, hoone keskel asuv suur
saal on jaotatud vahetalaga ka.keks, mida kannavad seinte
ääres paarissambad (kokku 4).

Need on teostatud korintose

stiilis. Rikkalikult on kujundatud ka laekarniis (ka vahetalal): siin on esindatud mQnavöö, tihe hammaslõige, voluutkonsoolid, kaetud akantuslehega ning rosetid nende vahel jms.
Seega on peahoone suurejooneline

hilisklassitsistlik~s

stiilis ehitus, mille dekoorielemendid on võrdlemisi hästi
säilunud. Ta võib pärineda XIX saj. II veerandist. Hoone on
kasutusel kultuurimajana (osaliselt), ja osakonna keskusena.
Ta on rahuldavas seisundis.
Kõrvalhooneid on mõisas arvukalt, kuid nad on halvas seisundis. Osa neist on peahoonega väheselt seotud, osa paiknevad
mõisasüdant läbiva jõe teisel kaldal. Olulisemad on:
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!!! on pikk krohvitud paekivihoone , mis osaliselt hiljem
rekonstrueer itud, tiibhoone

~agaküljele

juurde ehitatud. Alg-

ne hoone on säilunud ühel otsal: see on poolkelpkatu sega hoone, mis kaetud osalt laastuga, osalt sisse langenud. Räästakarniisid on eenduvad ja kitsalt profileeritud külgfassaadi del ning poelviilu kelbakolmnur ga all, peolviilu all on karniis krepitud. Hoone keskosas on lai ulualune, mida toetavad
2 ümarsammast ning äärtel 2 kolmveerands ammast, mis kujundatud doskaana orderi sammastena, kuid baasideta. Hoone võib
olla peahoonega üheealine.
Kuivati on liigendatud maakiviehitu s, mille krohvimata müürid
lõhutud maakivide st, avad ja nurgad puhtalt tahutud delomiidi
plokkidest, avad kaetud lameda kaarega sillustega. Roonet katab üleulatuva te räästastega viilkatus ( ka·Lteks laast). Hoone
võib pärineda XX saj. algusest.
!~öliste

maja oli ühekordne krohvitud paekivihoone , millel

väikesed ruudukujulis ed aknad 4-ruuduga. Hoone ehitatud kahekordseks kaasaegse puitkorruseg a. Algne ehitus võib pärineda
XIX saj. I poolest.
Laudad moodustasid korrapärase hooneterühma , millest säilunud
vähe. Üks hooneist on lai pae- ja maakivist, krohvitud müüridega ehitus, mida katab kõrge, üleulatuvate räästastega viilkatus, säilunud osal katteks eterniit. Hoone võib pärineda
XIX saj. keskelt.
yali tsej amaj a (?) on ühekordne kõrge soklikorruse ga paekivihoone, mis kaetud üleulatuvate räästastega viilkatusega , see
suures osas sisse

lan~enud.

Hoone aknad on kaetud lameda kaa-

rega kergelt eenduva tellissilluse ga. Ka akende küljed on raa
mitud lamedate krohviäärist ega. Aknad on kõrged, suurte 4-ruuduliste raamidega. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
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Küün on pikk

ehi~us,

millel neljatahulised krohvitud paekivi-

tulbad, nende vahed täidetud püstlaudadega. Hoonet katab poolkelpkatus (katteks eterniit), millel poolviilud rõhtlautladest.
Aiamajake ( "Sveitsi majake 11 ) pargis on kitsas, kuid kõrge kahe
kordne hoone, mille alakorrus pigem soklikorrus. Ehi ta tud paekividest ja krohvitud, otsviilud aga vahvärkseintena, millel
tellistäide. Hoone otstel on ehitusest laiemad lahtised rõdud,
millel madal aZUUrne rinnatis (säilinud fragmentidena).

~hi

tust katab laastukattega viilkatus, mis on nii külgedel, eriti
aga otstel laialt üleulatuv, kattes eendatud rõdusid ja moodustades külgedele laudlagedega laiu varjualuseid. Viiluräästast kaunistas algselt puitpits. Hoone aknad on väga erineva
kujuga, kuid ääristatud seinapinnal silutud ja valgend atud
ääristega. Soklikorruse aknad on kitsad ja väikesed, 6-ruudu-

y

lised, hoone küljel aga väga suured üksikud 4-poolega aknad,
12-ruudulised. See historitsistlikus stiilis eklektiline hoone
võib pärineda XX saj. vahetusel t, ta on varisemas.
Park on 2,3 ha suur, kuid tagaküljel läheb üle looduslikuks
parkmetsaks. 1? ark on põhiosas vabakujuline, kuid temas on regulaarseid elemente (allee, võrdlemisi korrapärane esiväljak).
Hoone ees on nelinurkne teedega ääristatud väljak, peahoone
ette oli istutatud puude rida, mis jätsid risaliidid avatuks
(praegu pole kõik säilunud). Peahoone taga suur vabakujuline
väljak, mis liigendatud hea valikuga paigutatud puuderühmadega ja suurte dekoratiivpõõsaste kogumikega. l?argi sügavuses
kulgeb risti allee. l?ark tervikuna toetub Vihterpalu jõele ja
paisjärvele jõel. Liikidest kasutatud kontrastseid kuuski, tammi,vahtraid, saari. Eksootidest on seedermännid, torkivad kuused. Pargi seisund halb, on metsistunud ning suures osas funkt

,.

siooni ta.
Külastatud ja pildistatud 197l.a.

IO'f

Vihterpal u mõis.
Peahoone esikül g .

.,
Vihterpal u mõis.
Peahoone tagalcülg.

Vihterpal u mõis.
Aiam a j a .

,
'

lot;'

136. VIIMSI mõis ( iliems). Rüütlimõis.
Viimsi k/n, Riigi maafondi maa (Jõelähtme kihelkond).

Ei ole külastatav.

(

137. VITI mõis (,{i ttenpöw el). Kõrvalm õis.
Harku k/n, Viti Invaliid idekodu (Keila kihelkon d).
Peahoon e on ulatusli ke ümbereh itustega moonuta tud tundmat useni. Ta on kaasaja l ehitatud kahekor dseks ning kogu ulatuses
väljaeh i ta tud lakakor ruse ga. Algne peahoone võis olla ühekord
ne kivihoon e, millel kergelt eenduv keskris aliit esi- ja taga
fassaad is. Esifassa adi risaliid i ees on suur viisnurk ne kinni
ne palkon ehitatud kivist, hoone tagakül jel samal kohal lihtne puitvera nda. ilakorru se aknad on kõrged, 6-ruudu lised ja
lamedat e krohviä äristega . Esifassa adi palkoni aknad ja uks
omavad kõrge kaarega kaarava sid. Algne hoone võis pärined a
XIX saj and i st.
(

Kõrvalh ooneid on arvukal t, enamiku s peahoon ega ansamb liliselt
seotud. Olulisem ad on:
Vali tse j amaj a (?): väike ühekordn e kr ohv i tud paekivih oone,
mis kaetud seintes t kõrgema poolkelp katusega , katteks tõrvapapp. Katus omab kitsa profilee ritud karniis i. Aknaavad pea
ruuduku julised, raamid on kaasaeg sed. Uksel on valgmik . Hoone
võib pärined a XIX saj. alguses t.
Tööliste maja(?) on väike krohvitu d paekivih oone, mis kaetud
kitsaste üleulatu vate räästast ega kelpkatu sega, katteks tõrvapapp. Hoonel väikesed 6-ruudu lised aknad on kaetud võrdlem isi
kõrge kaarega . Hoone võib pärineda XIX saj. I poole lõpust.
hit on massiiv ne, kuigi mitte suur paekivih oone, seinad krohvi tud õhukese krohvik ihiga. Hoonet katab laiade, üleulatu vate
räästast ega poolkelp katus, mis seintes t kõrgem (katteks eterniit). Uksed on kaetud kalasab amustri s laudistu sega. Hoone
võib pärineda XIX saj. I poolest.

to"1'
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Tuulik on hollandi süsteemi. Tema ülal kiiresti ahenev korpus on erandlik: ta on 12 tahuline. Hoone on kolmekordne,
võib pärineda XIX saj. keskelt.
Tall (?) -tööliste maja on väga pikk krohvitud paekivihoone,
mis kaetud kits aste üleulatuvate räästas te ga poolkelpkatusega (katteks eterniit).

Hoonel on võrdlemisi suured ruudukuju

lised aknad. Ta võib pärineda 7J.X: saj. I poolest.
Laut asub mõisasüdamikust väljas, on paekivist õhukese krohvikattega ehitus, mis kaetud poolkelpkatusega. Selle räästad
kitsad ja üleulatuvad, katuse katteks eterniit. Hoone võib
pärineda XIX saj. keskelt.
Park ei ole suur, kuid mitmeosaline, mis tingitud mõisasüdamiku asend1st klindi serval järsult laskuva reljeefiga alal.
Peahoone ees asub väike piklik, regulaarse ilmega esiväljak,
mis liigendatud väheste puudega, rohkem on puid majandushoonete vahel. Peahoone taga on laskuval reljeefil terrassaed
ning aia lõpetab madalal allikalisel alal väike regulaarne
park, mis on piiratud kolmel küljel kanaliga ja selle taga
müüriga. Saarega ümarik tiik on ka pargi keskel, kuhu suundub
keskteljel allee. Teedega ja alleedega on ääristatud ka kanalid. Valitsevaks puuliigike on
ülal tammed, vaher. Allosas lisanduvad sanglepad. Pargi seisund on halb, tiigid poolkuivad,
tormikahjustused ulatuslikud.
Hooldatud on ainult esiväljak.

t
Külastatud viimati 1974.a., pildietatud 1969. ja 197o.a.

1:=1-

Viti mõis.
Peahoone esikülg.

/Of}
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138. VOORE mõis ( ] 1orby). Rüütlimõis .
Saue ~n, Ääsmäe sovhoos (Keila kihelkond).

Peahoone on väiksem ühekordne, tiibehitusega pikendatud kivihoone kompaktsete proportsioonidega. Hoonet katab kõrge, Skivikattega poolkelpkatus, millel eenduvad ja profileeritud
viilu- ja räästakarniisid.

Hoone~

katusel paiknevai sümmeet-

riliselt 2 karniiside ja vööga kajundatud korstnapitsi. Hoone
esifassaadis on eendatud kaks kitsast (ühele aknale) väljaehitust, mis paiknevad äärest arvates teise akna kohal. Need sümmeetriliselt asetatud risaliithooned on kaetud madalata kolmnurkviiludega, millede väljas segmentaknad. Viilud on ümbritsetud karniisiga, mis kordab räästakarniisi vorme. Ka hoone
paremale tiivale on püstitatud kitsas juurdeehitus hoone pikendusena. Tema sein on esifassaadis taandatud, tagafassaadiga
samal joonel. Juurdeehitust katab lihtsate, kitsaste laudkarniisidega S-kivikattega poolkelpkatus. hoone aknad on mitte
suured, algselt 4-ruudulised, tagaküljel esineb kolmepoolseks
laiendatud aknaid. Hoone tagafassaadi keskteljal on aeda avanev uks, mis ääristatud külgedelt lühikeste saintega ning lõpetatud massiivsete doskaana orderi sammastega, mis kannavad
väikest kolmnurkViilu. Algne viil ei ole säilunud, praegu on
see püstlaudadest ja laastukattega.
Seega võib peahoonet lugeda stiilseks klassitsistlikuks
ehituseks, mis pärineb XVIII-XIX saj. vahetuseit või viimase
algusest. Hoonet kasutatakse elamuna, ta on heas seisundis.
Kõrvalhooneid on arvukalt, osa neist pai gutatud peahoonega seo
tud ansamb lina, osa hajutatud. Olulisemad on:
Valitsejamaja (?) on väike ning kompaktsete proportsioonidega
paekivihoone, mis kaetud S-kivikattega, seintest kõrgema poolkelpkatusega. Viilu- ja räästakarniisid eenduvad ja profileeri
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Põhihoonete skeem.
tud. Hoone keskel massiivne korsten (mantelkorsten algselt),
mille piip karniiside ja vöödega. Aknad on kaasajal moonutatud. Tervikuna kordab hoone kujundus peahoone vastavaid detai·
le ning ta on ilmselt üheealine peahoonega.
Teenijate elamu vastasküljel on analoogiline ja samaealine
eelkirjeldatuga. Mõlemad hooned paiknevad kaarjalt esiväljaku
külgedel.
Tall ja laudad moodustavad nelinurkse sisehooviga, külgedelt
suletud hoonestusega ehitusterühma, milles domineerivad kaks
paralleelselt asetatud kõrgemat hoonet. Kõik ehitused on krohvitud ja kivist. Esiküljel paiknev tall on pikk, laastukattega kelpkatusega kaetud ehitus. Omab laiu, profileeritud räästakarniise. Hoone esifassaadi keskel on lai ja madal kolmnurkfrontoon, mille karniisid kordavad hoone räästakarniise. Vii-

"

'

luväljas on suur segmentaken. Taoline aken on ka

otsafassaadi~
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Teised esifassaadi aknad on nelinurksed. Hoone võib olla peahoonega üheaegne. Teised vahehooned a5a hilisemad.
Ait vastasküljel on samuti pikk paekivihoone, krohvitud seintega. Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, katteks laast, räästakarniisid kergelt eenduvad ja profileeritud. Ka sellel hoonel
on esifassaadi keskel lai kolmnurkirontoon karniiside ja segmentaknaga. Teised aidaaknad esifassaadis on samuti segmentak
nad kiirtekujulise raamiga. Akende vahel paiknevad nelinurkaed
uksed, mis vooderdatud ruutkalasabas'voodrilaudadega. Hoone
võib pärineda XIX saj. I veerandist, olles hästi tasakaalustatud proportsioonidega klassitsistlik ehitus.
Kuivati on suur ja liigendatud maakivihoone, krohvimata müürid lõhutud maakividest, kividevahelist krohvi dekoreerivad
kivikillud. Hoone on osalt kahe, osalt ühekordne, kaetud põhiosades S-kivikattega viilkatustega, millel üleulatuvad räästad. Avad on kaetud lamedate kaartega paekiviplaatidest tahutud sillustega. Üks suurtest ustest vooderdatud ruutkalasabamustris. Hoonel on tellistest neljatahuline karniiside ja vab
astmega korsten. Hoone võib olla püstitatud kahes järgus XIX
saj. lõpuveerandil, üks ehitusjärk dateeritud raidkiviplaadiga

11

1894, E.v.z.M.

11

Rehi on väga pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud eterniit
katte ga poolkelpkatuse ga. Sellel üleulatuvad räästad ja laud'a
dest otsviil. Hoone nurki toetavad paekivist kontraforsid.
LOone keskossa on küljele juurde ehitatud lõhutud maakividest
krohvimata juurdeehitus, mis kaetud madala viilkatusega. Otsviilus on tellistega ääristatud ümaraken ning tema all lai
uks, mis kaetud lameda kaarega sillusega, ääristatud hambuva
ladumisviisiga paeplokkidega. Hoone võib pärineda XIX saj.

,..

•

keskelt, juurdeehitus XX saj. algusest.
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Küün on väike krohv itud paekiv ihoon e, mis kaetud viilka tuseg a
(sisse langen ud). Küüni seinas on tihe rida kitsai d ja :Cõrge id
tuulu tuspil usid. Hoone võib pärine da XIX saj. keske lt.
Lauda d (?) on kaks väike st erald iseisv at krohv itud paekiv ihoonet, mis kaetud lihtsa te, laastu katteg a, osalt ka S-kiv ikatte ga viilka tusteg a. Ühel hoone l pool seinte st nuutid esse villi tud rõhtp alkid est (on varise mas). Mõlemad ehitus ed võivad pärineda XIX saj. II poole keske lt või lõpus t.
J? ark on suure , üle 150 a. vanus e männi kuna-p arkme tsana mõisa
-

südam iku ees, seetõ ttu hoone stetud ala on väga avar, vähes te
puude ga. Kuigi puud paigu tatud vabal t, on plane ering (teed,
aiad) võrdle misi regula arne. Sisse sõidu teel männi kus on kaseallee, poolr ingik ujulin e hoone tega piirat ud esivä ljak omab
väljak u ringte ega, peatee on orien teerit ud peahoo ne keskt eljele
(saal i akend ele). Väljak on piirat ud madal a aiaga, mille l massiivse d neljat ahuli sed, plaad iga kaetud tulbad . Peahoo ne taga
on väike aed, mis piirat ud osalt müüri ga. Selle tagak üljel
keskt eljel madal kunst lik kõrge ndik, kus võis asuda pargi paviljon. Vähes ed puud (esivä ljaku äärte l, majan dusho onete vahel,
aias) on rühmi tatud hea valiku ga (kuus k-vah er-kas k). Parkm ets
hävis pea täieli kult augus titorm is.
Külas tatud ja pildia tatud l968.a .

r

Voore mõis.
Peahoone esikülg.

Voore .mõis.
1
' all.

139. VÕHM:UTA mõis ( Nechmut ). Kõrvalm õis, kuulus Peningi mõisa
juurde.
Raasiku k/n, Aruküla kolhoos (Harju- Jaani kihelkon d).
Peahoon e on hävinud , tema kohta tamistab väike vundame ndiase.
Hoone võis olla väike puithoon e.
Kõik kõrvalho oned hävinud , alles mõned paekivih oonete vundame ndijää.nu sed.
Park puudus, on jälgi aiast ning vanast pärnaal leest.
Külasta tud ja pildista tud 1975.a.

Võr.mut a mõis.
Mõisa ase.

140. VÄÄNA mõis (Faehn a). Rüütlim õis.
Harku

~n,

Vääna 8-kl. kool (Keila kihelk ond).

Mõis on lülitat ud 1975.a . koosta tud arhitek tuurim älestis te
nimist usse ning käesol evas ülevaa tes ei käsitl eta.

141. ÄMARI mõis (Habbinem). Rüüt1imõis.
Klooga k/n, Riigi maafondi maa (Rarju-Madise kihe1kond).

Mõis ei ole kü1astatav.

I~

142.

ÄÄS~~E

mõis (Essemäggi). Rüütlimõis.

Saue k/n, Ääsmäe 8-kl. kool (Keila kihelkond).

Mõis on lülitatud 1975.a. koostatud arhitektuurimälest iste
nimistusse ning käesolevas ülevaates ei käsitleta.

143. ÜKSNURME mõis (Uxnorm). Rüütlim4is.
Saku k/n, Saku Näidissovhoos (Keila kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega kahekordne kivihoone, mille alumine madal korrus mõjub soklikorrusena. Hoonet katab plekk-kattega viilkatus, millel räästakarniisid astmelised ja

~rofileeri

tud, omavad allpool kitsa vahevöö. Karniis on viilu all krepitud, viilude äärtel puudub, seal räästas ühtib peaaegu seinapinnaga. Profileeritud vahevöö on ka korruste vahel, kusjuures teine korrus on silutud krohvipinnaga, alakorrus pritskrohviga.
Teise korruse nurkadel on kitsad nurgaliseenid. Hoone aknad mõlemis külgfassaadis paiknevad korrapäraste vahedega, sE!{juures
alakorruse aknad on pea ruud ukuj ulised, ääristatud laiade, ülanurkadest laiendatud krohviääristega, ava keskel on kõrge lukukivi. Algselt olid aknad 4-ruudulised. Peakorruse aknad on aga
kõrged 6-ruudulised suured aknad, mis samuti ääristatud lamedate
krohviääristega, millel nurgad ülal laiendatud. Hoonet katvas
katuses on mõned väikesed segmentaknad laka valgustamiseks.
Hoone keskteljel Paiknesid nii esi- kui tagaküljel puitpalkonid,
esiküljel rõduga katusel põhikorruse kõrgusel, tagaküljel aga
puitsammastele tõstetuna klaasitud verandana põhikorruse ees.
Hoone otsale on püstitatud vasakul tiival kitsas ja väike juurde
ehitus (ilmselt hilisem), mis seotud ka teise korrusega. Ehitust
katab ühepoolse kaldega katus, mille räästas põhihoonega analoogilise karniisiga. Toad on anfilaadsed. Hoonele on seinale hiljuti kantud aastaarv 1819, mis võib tähistada mingit ehitustööde
etapi lõppu siseruumides, kust arv kaasaegsete rekonstrueerimistöödel võidi leida. Hoone on ilmselt siiski vanem, varaklassi tsistlikus laadis ehitus, tõenäoliselt veel XVIII saj. lõpust või
saj andivahetusel t. Ta on kasutusel korteritena ning halvas seisundis.
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Kõrvalhoo neid on mõisas arvukalt, osa neist peahooneg a ansambIilisel t seotud, osa moodustav ad kompaktse funktsion aalse rühma. Olulisema d on:
Valitsejam aja (?) on suurem ühekordne krohvitud paekiviho one,
millel keskosas II korrusena pealeehit us, osaliselt ka välja
ehitatud lakatoad hoone otstel. Ehitust katab kitsaste, üleulatuvats räästaste ga eterniitk attega (pealeehi tuse osas ka
plekk-) viilkatus . Pealeehit us on rõhtlauda dest, tema viil
Püstlauda dest, räästad omavad siin tuulekast ilaad se karniisi,
mis viilu all krepitud. Otsviilud on vallvärkse inaga ja telliskivitäiteg a, mis kiviosas krohvitud . Hoone otsal on asunud
mingi kahekordn e veranda, mis asendatud mingi ebamääras e tuule
kojaga. Kõik aknad on moonutatu d. Algset hoonet võib lugeda
XIX saj. I poole ehituseks , pealeehit usi ja lakakorru st aga
saj andi lõpu või saj andivahet use ehi tusteks.
Ait (?) on ulatuslik ult ümber ehitatud krohvitud paekivihoo ne,
mille algne katus oli kõrge kelpkatus (osalisel t säilunud) .
Omas profileer itud

räästakarniis~.

Hoone esifassaa di keskosas

oli seinapind liigendatu d kahe liseeniga , millede vahelist kergelt taandatud seinapind a liseenide sisenurka del markeeriv ad
kaks lihtsat veerandsam mast. Võimalik, et siin oli ulualune,
mis juba varakult laoti kinni. Hoone võib pärineda XIX saj. algusest või peahooneg a samast ajast.
Tall (?) on krohvitud paekiviho one, mis kaetud kõrge üleulatuva räästaga viiikatus ega (katteks eterniit) . Hoone aknad on
väikesed, ruudukuju lised ja 4-ruuduli sed, paiknevad ühtlaste
vahede ga re ana külg- ja otsafassa adidel. Hoone võib pärineda
XIX saj. II veerandis t.
Laudad

moodustav~

väikese hooneterüh ma, kus domineeri vad kaks

üksteise suhtes risti asetatud pikka kivihoone t. Vanem laut on

- 3 vä ga pikk Paekivihoone, mis kaetud kitsaste, üleulatuvate rääst a ste ga poolkelpkatuse ga, otsviilud seejuures Püstlaudadest .

.

Katteks on laast ja eterniit. Paekivi seinad krohvitud pritskrohviga. Ühtlaste vahedega aknad on väikesed, ruudukujulised
ja 4-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole lõpust.
Uus laut on lõhutud maakivist pikk, kuigi eelmisest lühem, kroh
vimata ehitus, mis kaetud laialt üleulatuvate räästastega viilkatusega. Avad on sillatud paekivist lamedate kaartega, paest
on ka avade küljed. Aknad on lamedad, 8-ruuduliste raamidega.
Hoone keskteljel on väike juurdeehitus, paest, õhukese krohvikihiga, avad samuti lameda kaarega, viilus on ümaraken. Hoone
ehitusaeg on raidkiviga dateeritud: 1887.
Ait-kuivati (ümberehitatud laudaks)on eelmise laudaga samas
-

laadis ja materjalis ehitus (maakivi, viilkatus jms.). Omab kõr
ge, neljatahulise telliskivikorstna, mille otsakarniisi kannab
hammaslõige. Ehitusaeg dateeritud raidkiviga: 1886.
Park oli suur ja üldiselt vabakujuline, kuid suures ulatuses
hävinud. Esiväljak omas suure ringtee ning väljaku pind oli liigendatud üksikute puudegruppidega ning rikkalikult madalats hek
kidega. Esiväljaku ühel äärel on väike tiik. Tagaküljel paiknes
tihedaroa istutusviisiga park, kus samuti keskseks jäi väljwc,
ääristatud kaarja teega. Puudegrupid olid kontrastsed, palju
kasutatud seejuures kuuske-kaske. Tänapäevaks on säilunud väheselt pärni ja saari. Park on halvas seisundis, hääbuv.

Külastatud ja pildiatatud l973.a.
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Üksnurme mõis.
Peahoone esikülg.

(l.3
144. ULGASE mõis (Ilgas). Kõrvalmõi s, kuulus Kastivere mõisa
juurde.
Jõelähtme k/n, Kastivere sovhoos (Jõelähtm e kihel~ond).
Peahoone on hävinud, tema kohal on kaasaegne majandi abikeskus e
hoone, mille müürides võib olla fragmente algaest peahoones t.
Kõrvalhoo neid omas mõis arvukalt, kuid neist on säilunud vaid
osa. HooneQ selgepiir ilist ansamblit ei moodusta. Olulisema d on:
Valitsejam aja (?) on väike ühekordne kivihoone , kaetud poolkelp
katusega. Hoone on kaasajal individuaa lelamuna väga ulatuslik ul
ümber ehi ta tud. Võis pärineda XIX saj andi st.
Ait on väike õhukese krohvikih iga paekiviho one, mille ühe nurga
all välise sissepääa uga kelder. Hoonet katab kitsaste üleulatuvats räästaste ga poolkelpk atus, millel osaliselt säilunud S-kivikate, osa laastukat tega. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt.
~(?):on

säilunud vaid ots, mis ümber ehitatud elamuks ja

töökojaks . Algne ehitus oli krohvitud paekivist hoone, ilmselt
XIX saj. keskelt.
Rehi on mäeastang ul väga pikk krohvimat a paekivihoo ne, kus müüris ka m·aakiviri du. Hoonet katab kaasaegne eternii tkattega ja
laudotsvi iludega lihtne viilkatus . Hoone võib pärineda XIX saj.
II poolest.
Kelder on mitme sissepääsu avaga pooles ulatuses maapealne ehitu
mille viilud ja katus hävinud. Ehitus võib pärineda XIX saj.
keskelt.
Park ei ole suur,

ting~tuna

mõisa asendist paeklindi vaheastan -

gul, on kitsas vabakujul ise planeering uga puuderühm adega, mis
astangu all läheb sujuvalt üle parkmetsa ks. Puuliikid ast dominee
rivad pärnad, tammed, vahtrad. Pargi dominandi ks on suur lehist
grupp. Parkmets saartest ja sangleppa dest. Kõik metsistun ud, ri
sustatud, korras on väljak peahoone ümber.
Külastatu d ja pildiatatu d 1975.a.
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Ülgase mõis.
Hoone peahoone kohal.

