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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 vormi

des karniis kulgeb veel aknalaudade joonel, kusjuures nende 

karniiside vaheline seinapind on liigendatud kitsaste ja ta

gasihoidlike 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 suure

ma 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 soklikor

ruses. Hoone aiaküljel paikneb keskteljel aga väikesel podes

til väike puitveranda, mis algse ilme kaotanud. Hoone kolm

nurkviilus on väike lakatoa aken, mis ümbritsetud kolme väike 

se lakka valgustava aknakese ga, külgmised neist ümaraknad. 

Hoone ühes otsafassaadis pargipoolsel küljel on väike viie

tahuline 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 veeran

dist. 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 sein

test kõrgema poolkelpkatuseg~ (katteks eterniit), millel 

lihtsad, üleulatuvad räästad. Otsafassaadis on müür poolvii

lust 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 põhilis

teks on kaks paekivist müüride ga, maakivi lisamisega, paral

leelset 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 müü

ride 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 vee

randist. 

Tall (?) on krohvitud paekivist seintega ehitus, mis kaetud 

kõrge viilkatusega (sisse langemas). Hoone seinad on väga ma

dalad, 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 kae

tud lamedama viilkatusega (katteks eterniit), omab ül.eulatu

vaid räästaid ning kujundatud sarikaj algu, ka otsviiludes ava 

tud äärmisi sarikapaare. Peaukse kohal on katuseräästast lõi

kav väike kol.mnurkviil. Aknad on kahepoolega ja kitsad 6-ruu

dulised, 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 sise

küljel on tarud ning sees nende teenindusruum. Katus on kaetud 

rooga, katuseräästa all on kitsad lintaknad. Ehitus võib päri

neda 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. Otsvaade. 

Rae mõis. 

Peahoone par gikülg. 


