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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:
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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

- 4 -

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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