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:
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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.
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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.
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