143. ÜKSNURME mõis (Uxnorm). Rüütlim4is.
Saku k/n, Saku Näidissovhoos (Keila kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega kahekordne kivihoone, mille alumine madal korrus mõjub soklikorrusena. Hoonet katab plekk-kattega viilkatus, millel räästakarniisid astmelised ja

~rofileeri

tud, omavad allpool kitsa vahevöö. Karniis on viilu all krepitud, viilude äärtel puudub, seal räästas ühtib peaaegu seinapinnaga. Profileeritud vahevöö on ka korruste vahel, kusjuures teine korrus on silutud krohvipinnaga, alakorrus pritskrohviga.
Teise korruse nurkadel on kitsad nurgaliseenid. Hoone aknad mõlemis külgfassaadis paiknevad korrapäraste vahedega, sE!{juures
alakorruse aknad on pea ruud ukuj ulised, ääristatud laiade, ülanurkadest laiendatud krohviääristega, ava keskel on kõrge lukukivi. Algselt olid aknad 4-ruudulised. Peakorruse aknad on aga
kõrged 6-ruudulised suured aknad, mis samuti ääristatud lamedate
krohviääristega, millel nurgad ülal laiendatud. Hoonet katvas
katuses on mõned väikesed segmentaknad laka valgustamiseks.
Hoone keskteljel Paiknesid nii esi- kui tagaküljel puitpalkonid,
esiküljel rõduga katusel põhikorruse kõrgusel, tagaküljel aga
puitsammastele tõstetuna klaasitud verandana põhikorruse ees.
Hoone otsale on püstitatud vasakul tiival kitsas ja väike juurde
ehitus (ilmselt hilisem), mis seotud ka teise korrusega. Ehitust
katab ühepoolse kaldega katus, mille räästas põhihoonega analoogilise karniisiga. Toad on anfilaadsed. Hoonele on seinale hiljuti kantud aastaarv 1819, mis võib tähistada mingit ehitustööde
etapi lõppu siseruumides, kust arv kaasaegsete rekonstrueerimistöödel võidi leida. Hoone on ilmselt siiski vanem, varaklassi tsistlikus laadis ehitus, tõenäoliselt veel XVIII saj. lõpust või
saj andivahetusel t. Ta on kasutusel korteritena ning halvas seisundis.
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Kõrvalhoo neid on mõisas arvukalt, osa neist peahooneg a ansambIilisel t seotud, osa moodustav ad kompaktse funktsion aalse rühma. Olulisema d on:
Valitsejam aja (?) on suurem ühekordne krohvitud paekiviho one,
millel keskosas II korrusena pealeehit us, osaliselt ka välja
ehitatud lakatoad hoone otstel. Ehitust katab kitsaste, üleulatuvats räästaste ga eterniitk attega (pealeehi tuse osas ka
plekk-) viilkatus . Pealeehit us on rõhtlauda dest, tema viil
Püstlauda dest, räästad omavad siin tuulekast ilaad se karniisi,
mis viilu all krepitud. Otsviilud on vallvärkse inaga ja telliskivitäiteg a, mis kiviosas krohvitud . Hoone otsal on asunud
mingi kahekordn e veranda, mis asendatud mingi ebamääras e tuule
kojaga. Kõik aknad on moonutatu d. Algset hoonet võib lugeda
XIX saj. I poole ehituseks , pealeehit usi ja lakakorru st aga
saj andi lõpu või saj andivahet use ehi tusteks.
Ait (?) on ulatuslik ult ümber ehitatud krohvitud paekivihoo ne,
mille algne katus oli kõrge kelpkatus (osalisel t säilunud) .
Omas profileer itud

räästakarniis~.

Hoone esifassaa di keskosas

oli seinapind liigendatu d kahe liseeniga , millede vahelist kergelt taandatud seinapind a liseenide sisenurka del markeeriv ad
kaks lihtsat veerandsam mast. Võimalik, et siin oli ulualune,
mis juba varakult laoti kinni. Hoone võib pärineda XIX saj. algusest või peahooneg a samast ajast.
Tall (?) on krohvitud paekiviho one, mis kaetud kõrge üleulatuva räästaga viiikatus ega (katteks eterniit) . Hoone aknad on
väikesed, ruudukuju lised ja 4-ruuduli sed, paiknevad ühtlaste
vahede ga re ana külg- ja otsafassa adidel. Hoone võib pärineda
XIX saj. II veerandis t.
Laudad

moodustav~

väikese hooneterüh ma, kus domineeri vad kaks

üksteise suhtes risti asetatud pikka kivihoone t. Vanem laut on
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Katteks on laast ja eterniit. Paekivi seinad krohvitud pritskrohviga. Ühtlaste vahedega aknad on väikesed, ruudukujulised
ja 4-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole lõpust.
Uus laut on lõhutud maakivist pikk, kuigi eelmisest lühem, kroh
vimata ehitus, mis kaetud laialt üleulatuvate räästastega viilkatusega. Avad on sillatud paekivist lamedate kaartega, paest
on ka avade küljed. Aknad on lamedad, 8-ruuduliste raamidega.
Hoone keskteljel on väike juurdeehitus, paest, õhukese krohvikihiga, avad samuti lameda kaarega, viilus on ümaraken. Hoone
ehitusaeg on raidkiviga dateeritud: 1887.
Ait-kuivati (ümberehitatud laudaks)on eelmise laudaga samas
-

laadis ja materjalis ehitus (maakivi, viilkatus jms.). Omab kõr
ge, neljatahulise telliskivikorstna, mille otsakarniisi kannab
hammaslõige. Ehitusaeg dateeritud raidkiviga: 1886.
Park oli suur ja üldiselt vabakujuline, kuid suures ulatuses
hävinud. Esiväljak omas suure ringtee ning väljaku pind oli liigendatud üksikute puudegruppidega ning rikkalikult madalats hek
kidega. Esiväljaku ühel äärel on väike tiik. Tagaküljel paiknes
tihedaroa istutusviisiga park, kus samuti keskseks jäi väljwc,
ääristatud kaarja teega. Puudegrupid olid kontrastsed, palju
kasutatud seejuures kuuske-kaske. Tänapäevaks on säilunud väheselt pärni ja saari. Park on halvas seisundis, hääbuv.
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Üksnurme mõis.
Peahoone esikülg.

