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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-ruuduli

sed. Omab ka osaliselt väljaehitatud lakakorruse, mille aknad 

avanevad otsviilus või katuseaknana. Viimased omavad üleulatu-

vate räästastega viilkatuseid. Hoonet katab kõrge, laastukatte

ga (asendatud 197l.a. eterniidiga) viilkatus, millel laialt 

üleulatuvad räästad. Sarikajalad on kujundatud, viimased sari

kapaarid ja pennid otsviiludes avatud. Viilu tipul treitud 

puittulp, mis toetub pennile. Viilud on kaetud diagonaalvoodri

ga. Samalaadaalt on kujundatud ka väikese katuseakna viilkatus • 

Hoonet võib lugeda viimase saj andivahetuse või XXX saj. lõpu

veerandi 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 sa

jandist. Uus peahoone on tema otsala paigutatud risti. 

Kõrvalhooneid on säilunud üksikud, asuvad hajali. Olulisemad on 

Laut on pikk krohvimata maakivihoone, mille nurgad ja avad lao

tud hambuval t telliste ga. Hoonet katab laastukattega ja üleula

tuva 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 maa

kivist 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 üh

tib põhihoone katuseharjaga. Viilud kaetud püstlaudadega. Kit

sad aknad on 6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Park on väike, kuid hästi väljapeetud vabakujundusliku planee

ringuga, toetub Firita jõele kujundatud lookleva kaldajoonega 

veskijärvele. Reljeef on lainjas, kusjuures peahoone asub astan 

gul pargi äärel, temast jõe poole paikneb väheste puudegruppi

aega avar aas, kusjuures peahoone akendest on paisjärvele pikad 

avatud vaated. Pargina on kujundatud ka jõe vastaskalda kõrgen

dik. Seal kasvab suurem grupp lehiseid. Pargi põhiosas dominee

rivad pärn, tamm ja vaher. Pargi siisund on hea. 

Külastatud ja pildiatatud 197l.a. 
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Sõmeru. mõis. 

V ana peahoone . 

Sõmera mõis. 

Uus peahoone. 


