
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, esi

fassaadis 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 kujunda

tud 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 



- 2 -

on kaaraknad ka risaliidi külgedel. Mõlemis fassaadis on täp

selt 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 neljatahu

lised puitsambad või poolsambad, millel profileeringuga kapi

teel. 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 balustrite

ga rinnatis. Hoone tagafassaadis on keskrisaliidi laiuselt 

suur terrass kõrgel soklil ning profileeritud karniisiga üla

äärel, mille all lai võlvkäik tonnvõlviga. Terrassi kattis va

rem esifassaadil peaukse ees asuva palkoniga samalaadne suur 

palkon ja rõdu. Palkoni ette jääb terrassiga samal tasapinnal 

poolringikujuline kõrge eend, mille pargiküljel kõrge kaar

niss. 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 kes

kelt või lõpust ehituseks, mis lõpliku ilme omandanud juba 
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käesoleva sajandi algul (eelkõige terrassid). Hoone on kasu

tusel invaliidide koduna ning heas seisundis. 

Kõrvalhooneid omab mõis väga palju. Nad on osaliselt seotud 

esiväljaku piires peahoonega ansambliliselt, osalt aga paik

nevad mõisasüdant läbivate maanteede ääres iseseisvate suur-

te, funktsionaalsete ja reeglipäraste rühmad ena. Olulisemad: 

Valitsejamaja- suurem kahekorruseline krohvitud kivihoone, 

mis kaetud S-kivikattega viilkatusega. Külgfassaadides omab 

profileeritud räästakarniise, otsviilus on lihtsad üleulatu

vad räästad laudkarniisidega. Hoone sekkel on kergelt eenduv, 

korruste vahel kulgeb kitsas vahekarniis. Aknad on kõrged, 

6-ruudulised. Keskteljal paiknev uks omab kõrge kaarega ava, 

tema ees ja kohal oli varem e siku lael rõdu, mida markeerib 

uksaken teisel korrusel. Säilunud on kahekorruseline palkon 

hoone otsafassaadis, mille alakorrus kivist, ülakorrustpui-

dust. Alakorrus pea akendeta, omab kitsaid teravkaarelisi 

petikuid. Ülakorrusel klaasitud külgseinad, all paneelina 

püstlaudvooderdis. Ehitust katab viilkatus. Hoonet võib luge

da XIX saj. II poole keskelt või lõpuveerand1st pärinevaks. 

11 Suvemõis" ( kavaleridemaj a?) peahoone kõrval kordab kujundu-
.. 

selt peahoonet. Ta on ühekordne kõrge soklikorrusega kivi-

hoone, mis kaetud viilkatusega. Viimane omab üleulatuvaid 

räästaid, millel viimane sarikapaar otsviilus koos penniga 

avatud, sarikajalad kujundatud. Viilus on ka ümaraken kiirte

kujulise raamistusega ja lameda krohviäärisega. Viilu ~a 

räästa all kulgeb lai, lame vöö, mida toetavad kõikide akende 

vahel sama laiad, lamedad liseenid. Külgfassaadides tõusevad 

need eenduvalt soklilt, otsafassaadides maapinnalt. Siin on 

ka hoone keskteljal paarisliseen. Põhikorruse 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 kroh

vitud ja dekoreeritud kivikildudega. Hoone nurkades on nur

galiseenid. Ehitust katab viilkatus (katteks eterniit), mil

lel eenduv ad laiad laudkarniisid, mis otsviilu all krepi tud. 

Viiluväljas on ümaraken, otsafassaadis aga kolm teravkaare

list akent, neist keskmine on uksaken, on teistest laiem. 

Ehitus on pseudogooti ja samas ka klassitsistlike motiivi

dega 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 krenelee

ringut meenutav sisselõige, all äärel aga hammaslõige. Vära

va 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 seina

pinnast. Avade äärisad on laotud tellistega hambuvate plokki

dena ladumisviisiga, ~usjuures uksed või kaarpetikud omavad 

lameda kaare, aknad aga kõrge kaare. Akendele lisandub eenduv 
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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. Katu

sed on laiade üleulatuvate räästastega viilkatused, katteks 

algne laast või kaasaegne eternii t. Viiludes sarikaid kand

vate kensooltalade otsad on kujundatud. Viiludes esineb ka 

avatud ja kujundatud sarikapaare. Kogu kavatises domineeri

vad kaks kõrgemalt paralleelselt hoovi vastaskülgedel e paigu. 

tatud hoonet, millest ühel keskosas seinapinnast eenduv kahe

kordne osa. Selle viilkatus on põhikorpuse pikiteljele risti, 

ta katus ka põhihoone katuseharj ast kõrgem. Osaliselt elu

ja majandusruumideks ehitatud tube on ka teiste hoonete laka

pealsetel hoonete otstel. Kogu hoonetekompleks on Yajatud 

ühtse tervikuna ja tõenäoliselt enam-vähem korraga XX saj. 

alguses või sajandivahetusel. Tema kujunduses valitseb histo

ritsistlik laad. Erandi moodustab sisehoovi jääv, osaliselt 

teiste hoonetega seostatud vanem maakivist ehitus, mille ki

videvahed 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 oma-

ette 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 sari

kaid 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 nurga

liseenidega, mis ka alumisel maakivikorrusel tellistest. 

Viimastest on ka alakorruse avad e äärised, kus kasu ta tud 

hambuvat ladumisviisi. Hoone otsafassaad on kujundatud pidu

likult: 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-ruu

duline, 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 kaare

ga uksed, tellisäärisad jne.). Hoone on seega XX saj. vahetu

se 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 ladu

misviisiga. 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. 
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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, lame

da kaarega kaetud, 6-ruudulised. Esineb ka ruudukujulisi väi

keseid 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 valgenda

tud. 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, mil

le seinad vooderdamata. Hoonet katab üleulatuvate räästastega 

viilkatus, mille sarikaid kandvad konsooltalad omavad kujun

duse, 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 de

koratiivpõõsaid. !11aapind tõuseb peaukse ees, ettesõidu tee .gFa

»~~~~~*PQQ&ga~ oli seejuures ääristatud madalata ümarate gra

niittulpadega. Hoone tagaküljel pargi reljeef laskub kuni Pi

rita jõeni, kus esineb ka madalaid seljandikke ja soote. Pea

hoone tagune on avatud väljakuks, kus varem paiknea treppide-~ 

ga seotud ringtee suure vaasiga keskel, ringtee äärel peahoone 
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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 gruppide

na, 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 seeder

mänd, 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. 
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