
127. TUHALA mõ!§. ( Toal). Rüütlimõis. 

Kuivajõe ~n, Lauristini nim. kolhoos ja pioneerlaager 

"Kosmos" (Kose kihelkond). 

Feahoone on hävinud, temast säilunud soklikorrus ja mõned tiib 

ehituse riismed. Samuti on leida suurte ümarsammaste fragmente. 

Hoone põletati 19o5.a. 

Algne peahoone oli suur kahekordne kivihoone, mis kujun

datud historitsistlikus stiilis suurejoonelise ampiirlossina. 

Tema alakorrus oli madalam, teine korrus aga väga kõrge, suured 

simsaidega kaunistatud aknad olid 8-ruudulised. Hoone seinu 

liigendasid liseenid ja vabevööd. Räästakarniisi kohal oli ka

tusel frontoone ja ballustraade, mis ehi tud vaaside ga. Need 

katsid lameda katuse. Hoone otsafassaadis ja keskteljal paikne

sid tugevalt eendatud sammasportikused, mille kolmnurkviile ja 

klassitsistlikku talastikku kandsid kõrgetele pjedestaalidele 

asetatud ümarsambad või neljatahulised piilarid. Sambad omasid 

joonia orderi kapiteele. Sammaste vahel olid teise korruse 

kõrgusel rõdud ballustraadidega. 

Säilunud on hoone pargipoolsel otsafassaadil paiknenud 

kitsas kahekordne tiibehituse vare, millel maakivist alakorrus 

ja tellistest teine korrus. Ehitus on lõpetatud viietahuliselt. 

Peahoone võis pärineda viimaselt sajandivahetuselt. Hoone 

paigutus esiväljaku suhtes oli seejuures erandlik - ta oli sel

lele ori en te eri tud otsafassaadi ga. 

Kõrvalhooneid omab mõis hulgaliselt, kusjuures nad on enamikus 

seotud peahoonega suurejoonelise ansamblina. Kõik ehi tused pole 

säilunud. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on tasakaalustatud proportsioonidega kivihoone, 

ühekordne, kuid lakatubadega hoone otstel. Ehitust lcatab sein

test kõrgem poolkelpkatus (katteks eterniit). Räästa- ja viilu-
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karniisid on profileeritud ja eenduvad, viilu all samalaadaed 

kuid kitsamad. Hoone nurkadel on soklilt tõusvad lamedad lisee 

nid. Aknad paiknevad korrapäraste vahedega, keskteljel asuva 

ukse külgedel on seejuures kitsad ühepoolega, teised kahepoo

lega. Algne raamistik on säilunud ainult peolviilus - see on 

6-ruuduline. Poelviilus ääristavad akent kaks ümarakent. Avad 

on raamitud krohviääristega, seda ka otsafassaadis paiknevatel 

petikakendel. Uks omab kitsa valgmiku. Hoone võib pärineda XIX 

saj. I poole keskelt. 

Teine elamu vastasküljel kordab eelkirjeldatut, ta on ainult 

kaasajal rohkem ümber ehitatud. 
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Ait on pikk paekivihoone, krohvitud seintega, kaetud algse 

S-kivikattega poolkelpkatuse ga (osa asendatud eterniidiga), . 
millel profileeritud lai räästakarniis, sama karniis ka pool

viilu kelbakolmnurga all. Ka siin on poelviilus nelinurkne 

aken ääristatud kahe ümaraknaga. Hoone esifassaadi keskel on 

5 avaga kaaristu, kus lameda kaarega sillused toetuvad saleda

tele neljatw1ulistele piilaritele, millel madal sokkel. Kaa

ristu ja piilarite pind on rusteeritud, samuti on rusteeritud 

kaaristut külgedel lõpetavad ja hoone välisnurki kujundavad 

liseenid. Ulualune kaaristu taga omab kiviplaatidast põranda, 

uksed aga tiheda ruudustikuga valgmikke. Ehitus on üheealine 

eelkirjeldatutega või XIX saj. I veerandist. 

Laudad aida taga on nelinurkse sisehooviga hooneteplokk, mis 

sulgeb hoovi kolmelt küljelt. Hooned on krohvitud paekiviehi

tused, mis kaetud eterniitkattega ja üleulatuvate räästastega 

kõrgete viilkatustega. Need on hilise päritoluga. %amik ak

naid ja uksi on lamedate kaartega avad ega. Hooned on tänapäe

vasel kujul välja ehitatud ilmselt juba XIX saj. II poolel. 

Teine laudarühm esiväljaku vastasküljel on kahe paralleelhoo

nega ja müüridega suletud sisehooviga ehituste kompaktne plokk, 

kus maanteele pööratud hoovimüüris veel eluhoone. Ehitused on 

krohvitud, paekivist ja kaetud seintest kõrgemate poolkelpka

tustega, katteks eterniit või laast. Räästad on kitsalt üle

ulatuvad, vaid poolviilude kelbakolmnurkadel on profileeritud 

karniisid. Poolviiludes on kas lakauksed või petikaknad, mis 

ääristatud ümarakendega. Lautade maanteele pööratud o·Lsafas

saadides on kalasabamustris voodriga uksed, elamu maantee kül

jel on aga väike, lameda kaarega kaetud 6-ruuduline aken. 

Ehituste rühm võib pärineda XIX saj. I poole keskelt. 
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Viinavab:ztik pargi tae;a on suur, liigendatud kahe-, osalt ka 

kolmekorruseline ehitus lõhutud maakividest, krohvikattega 

seintega, kus avade külgedel kasutatud tellist või paekivi. 

Hoonet katavad viilkatused (katteks eterniit), millel üleula

tuvad räästad. Sarikajalad on kujundatud, viimased sarikapaarid 

ja pennid viiludes avatud, neid kandvate kensooltalade otsad 

kujundatud. Avad on kaetud lameda kaarega sillustega, kusjuu

res masinasaali aknad on kõrged, läbi kahe korruse. Korsten on 

väga kõrge neljatahuline telliskivikorsten, lõpetatud astmelise 

karniisiga. Hoone pärineb ilmselt XX saj. algusest. 

Sepikoda on väike krohvitud kivihoone, mis kaetud katusekivi

kattega viilkatusega. Algne katus oli aga poolkelpkatus. Hoone 

esiküljel on keskosas lai, kolme avaga ulualune, mille lameda 

kaarega silluseid kannavad kaks neljatahulist kivipiilarit. 

Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Elamu vesiveski juures (veski on hävinud) on lõhutud maakivi

dest krohvimata ehitus, millel laiade üleulatuvate räästastega 

viilkatus. Selle sarikajalad on kujundatud, viimased sarikapaa

rid ja pennid otsviilus avatud. Viil kaetud rõhtlaudadega. Ava

de külgedel tellised, avad kaetud lameda kaarega sillustega. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Tema juurde kuulub küün, mis samuti lõhutud maakividest, hoonet 

katab kelpkatus tõrvapappkattega. On ilmselt samaealine eelmi

sega. 

Park on suur kuni 10 ha, koosneb kahe st osast. Pargi vanema 

osa moodustab peahoone küljele ja taha jääv jõest ja kivimüüris 

piiratud 5 ha suurune pargiala, mis algselt on omanud peahoone 

kõrval regulaarse planeeringu range ristteede süsteemiga. Tema 

jälgi on tänapäevases pargis üksikpuudega märgata. Jõe kalda

astanguid oli aga juba algselt kujundatud vabaila halj astu sega, 
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vahetult peahoone taga paiknes maakiviga vooderdatud terrassi

dena poolkaarekujuline jõekäär, milles maakividega kindlusta

tud saar. Peahoone küljega parki suunatud fassaadi ette jäi 

varasema regulaarse pargi kohale rajatud vaba piir j conega väl

jak, mis liigendatud samuti vabalt paigutatud puudegruppidega, 

puud seejuures hästi valitud rühmades. Teine vabaväljak paik

neb pargi jõeäärses tagaservas, kus jälgitav looklev algne tee 

desüsteem. Parki piiravas müüris neljatahuliste tulpadega vä

rav. Peahoone otsafassaadi ette jäi hoonetega raamitud regu

laarne poolkaarekujuline avatud väljak, kus rangetea ridades 

ringtee siseküljel on pügatavad elupuud. 

Pargi teine osa paikneb üle mõisasüdant läbiva maantee. 

See on tiikidesüsteemiga madalam pargiala, kus mõned tiigid 

omavad regulaarse ilmega kaldajooni ja ühenduskanaleid. Puistu 

on tihe ja vabades gruppides. Pargi sellesse osasse on rajatud 

pioneerlaager. 

Pargi puude ja põõsaste kodumaiste liikide (jalakas, 

kuusk, vaher, saar, pärn) kõrval on palju eksoote, märkimis

väärsemad on: arvukad siberi nulud ja euroopa lehised, teis

test palsami nulg, mitmed liiki vahtraid ( ginnala-, tatari-, 

põld-) ja viirpuid, hall pähklipuu, mitmeid enelaliike jt. 

Kokku on pargis 69 liiki, eksoote või dekoratiivvorme 41. 

Maanteel on allee. 

Pargi äärel oli suur ja rikkaliku eklektilise kujundusega 

talveaed-triiphoone, mille keskel paiknes kellatorn. Hoonest 

säilunud vaid madal vare. 

Pargi seisund on väga halb, ta on osalt funktsioonita ja 

maha jäetud, risustatud, osa ehitatud pioneerlaagriks, osa 

kasu tu sel ai ana. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1966. ja 1974.a. 



'l'uhala mõis. 

Peahoone vare. 

Puhala mõis. 

Laudad. 

Tuhal a .m.õ i s. 
Tall. 


