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RAKVERE raj con. 

Aluseks võttes A.Richteri väljaannet "Baltische Verkehr

und Adressbücher 11 Ba.zld 3, Estland (Riga, 1913), asus Rakvere 
~ 

rajooni tänapäevastea piirides 148 mõisa, neist 169 rüütli-

mõisa (Ri ttergut), 19 kõrvalmõisa (Beigut), 7 kirikumõisa 

(Fastorat), 12 poolmõisa (Landstelle) ning 1 rüütelkonnamõis 

(Ritterschaftsgut). 'Peale eelloetletute paiknes Rakvere ra

jooni piirides veel 51 karjamõisa (Hoflage), millised aga 

käesolevas töös ei leia käsitlemist. 

Ulevaates kirjeldatakse kokku 128 mõisa, käsitlemata 

jääb 20 mõisa, neist 15 mõisa on lülitatud 1975.a. koostatud 

arhitektuurimälestiste nimistusse ning ei vaja käesolevas 

töös refereerimist, 2 mõisa ei ole külastatud, 2 asuvad riigi 

maafondi .maadel, 1 mõisa aSllkohta ei ole õnnestunud autori 

kasu tu ses olnud kaa..rdi.materj ali puudulikkuse tõttu .määr ata . 

Kirjelduses on antud mõisa kohal asuva asunduse täna

päeval kasutatav nimi, / ••• / sulgudes mõisa nimi A.Richteri 

aadressraamaiu s või XX saj. algusest pärineval kaardimater-

j alil kasutatav nimi, ( .•• ) sulgudes esitatakse mõisa saksa

keelne nimi. Samuti tuuakse ära mõisa asukoht kaasaegse admi

nistratiivse jaotuse ja põhimaavaldaja järgi, ( •.• ) sulgudes 

allpool aga asu.koht kihelkond ad e alusel. Iga mõisa kirjelduse 

lõpus tuuakse ära aasta, millal ülevaate koostaja viimati 

an tud mõisa külastas ja pildis tas. 

Vaadeldud ja tead.aoleYatest 147-st mõisa peahoonest on 

säilunu.d või minimaalselt ümb er ehi ta tud 77, säilunu.d vaid 

osaliselt või tugevalt rekonstrueeritud 25, hävinud on 45 

mõisa peahoonet. 



1. Aari 29. Kal:> ala 

2. Aaspere 3o. Kadrina pastoraat 

3. Aa vere 31. Kaeva 

4. .Andja 32. Kalle 

5. Annikvere 33. Kandle 

6. Araaki 34. Kari tsa 

7. Aravuse 35. Karkuse 

8. Arbavere 36. Karula 

9. Arkna 37. Kavas tu 

lo. Aru (V .Jaagupi) 38. KihleTere 

11. Arumõis 39. Kil tsi 

12. Avanduse 4o. K1oodi 

13. Ein.manni 41. Kohala 

14. Emumäe 42. Koila 

15. Essu 43. Kolu. 

16. Haansalu 44. Koonu 

17. Haljala pastoraat §5. Kui e 

18. Hulja 46. Kulina 

19. Hõbeda 47. Ku.llaaru 

20. Härma 48. Kunda 

21. Idavere 49. Kllpna 

22. Inju 5o. Kärmu 

23. Im astu 51. Kärsa 
24. Jõepere 52. Käru 
25. JärTajõe 53. Käsmu 
26. Kaarli (.Ambla) 54. Küti 

27. Kaarli (Rak:Tere) 55. LaekTere 
28. Kaarma 56. Lammaskiil a 
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57. Lasila 89. Raeküla 

58. Lasinurme 9o. Rahkla 

59. Liigvalla 91. Rai gu 

6o. Liinemõis 92. Rakvere pastoraat 

61. Loobu 93. Rakvere 

62. Lontova 94. Roela 

63. MaJ. la 95. Rohu 

64. Mereküla 96. Roodevälja 

65. Metsamõis 97. Rägavere 

66. Metsiku 98. Sagadi 

67. Moe 99. Saiakopli 

68. Moora loo. Saksi 

69. Muuga lol. S alla 

7o. Mõdriku 1o2. Samma 

71. Mõisamaa lo3. Sausti 

72. Mädapea lo4. Selja 

73. Määr i lo5. Simuna pastoraat 

74. Müüriku lo6. Sõmeru 

75. Neeru. ti lo7. Tammiku 

76. Nõmme lo8. Tammispea 

77. Nõmmküla lo9. Tammsalu 

78. Paasvere llo. Tapa 

79. Pada 111. Tatruse 

So. Palmse 112. Triigi 

81. PandiTere 113. Trilli 

82. Piibe 114. Tudu 

83. Piira 115. Tõd va-Kõnnu. 

84. Polli 116. Tü.rj e 

85. Porku.ni 117. Tüükri 

86. Pudivere 118. Ubja 

87. Põdrangu 119. Udriku 

88. Põlula 12o. Uhtna 



121. UlYi 

122. Und la 

123. Uniküla 

124. Unnukse 

125. Uudeküla 

126. Vaeküla 

127. Vanamõisa 

128. Vao 

129. Varangu (Koeru) 

13o. Varangu (Haljala) 

131. Varud i 

132. Vasta 

133. Vatku 

134. Veltsi 

135. Venevere 

136. Vihula 

137. Vinni 

138. Viru-Jaagupi pastora§.t 

139. Viru-Nigula pastoraat 

14o. Vohnja 

141. Voore 

142. Vorsti 

143. Võhmuta 

144. VõiTere 

145. Väike-Maarja pastoraat 

146 • ÄdaTere 

147. .Äntu 

148. Ärina 
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1. AARI mõis ( Ari). Kõrvalmõis, kllulus Karllla mõisa juurde. 

Vihula ~n, Viril kolhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoone ei ole säilunud, kadunud pea jäljetult. Varemeist 

Yõib järeldada, et oli väike hoone. 

Kõrvalhooneist alles Yaid suur laut, millega liitub mingi 

kõrYalhoone väike kivivare. 

Laut on pikk paekiviehitus, osaliselt krohvitud välisseintega. 

On as11ndustalu perioodil ulatllslikult rekonstr11eeritud. Ei 

oma ka algset katust (viilkatlls), avad on muudetud. Ehitus 

võis pärineda algselt XIX saj. keskpaigast või II poolest. 

Park puudub, on vaid üksikud puud, tähistamaks peahoone lähe

d al asunud aed a. 

Külastatud ja pildiatatud 1975.a. 



Aari mõis. Mõisaase. 
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2. AASPERE mõis (Kattentack). Rüütlimõis. 

Haljala k/n, Aaspere Lastekodu (Haljala kihelkond). 

Ei vaja käsitlemist, kuna mõisaansambel on lülitatud 1975.a. 

koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 



\ 

1( 

3. AAVERE mõis (Afer). Rüütlimõis. 

Tamsalu k/n, Aavere Invaliididekodu ( Koeru kihelkond). 

Peahoone on suur ja liigendatud kahekordne kivihoone. Hoone 

koosneb keskkorpusest, millele otstele liidetud pikiteljaga 

risti tiibhooned, mis eenduvad nii esi- kui tagafassaadis. 

Seejuures parempoolse tiibhoone korrused on keskkorpusest ja 

vasakpoolsest tiibhoonest madalamad, madalam on ka korruste

vaheline Yahesims. Hoonet kataYad lamedad viilkatused, katteks 

plekk, mis on Yarjatud kõrgete viilude taha. Katustel on väga 

lai, eenduv ja profileeritud räästakarniis. Kor:suste Yahel on 

samuti väga lai, eenduY ja profileeritud korrusteYaheline kar

niis. Parempoolsel tiibhoonel on Yahekarniis ja ka räästaalune 

vaheYöö (räästakarniisist kuni 1 m madalamal) lahendatud tei

siti - siin teine korrus eendub alumise kohale, vahejoon mar

keeritud laia, profileeritud simsiga. Külgfassaadis eendub 

seina ülaosa omakorda, eraldatud samalaadse simsiga. Väga ma

dal sokkel omab samuti kitsa simsi, soklis avanevad keldrite 

kitsad aknapilud. 

Hoone Yälisilme määravad kõrged historitsistlikus stiilis 

Yiilud. Kõige suurejoonelisemon vasakpoolse tiibhoone Yiil 

esifassaadis. See on väga kõrge astmikYiil kolme astmega. Ast

med on kaetud laia ja profileeri tud karniisiga, ülal aga kro o

nitud krenelleeringuga. Ka see omab ülaäärel, samuti laskepilu 

de allserval kitsaid, profileeritud karniise. Kõikide astmete 

all on erikujuga ehisvööd. Alumine aste omab ilimarkaarelise 

friisiYöö, mille kaarte kannad toetatud konsoolidele. Ehisvöö 

all on mõlemi Yiilunurga all eenduv suur sõõr j as pind profilee

ri tud äärisega, selle sees väiksem samasugune ring. Hoone nur

kadel toetavad viilu laiad pila strid, mis tõusevad korruste

vahelisel t karniisil t. Viilu teine aste omab karniisi all ast-
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melistele konsoolidele toetatud seinapinna, milles astmeline 

petik. Selles kitsas kõrge piluaken astmelise profiiliga akna

lauaga. Petikut äär1stavad kitsad petikud samut~apiludena. 

Keskmine kõrge kõrgem aste toetub äär tel kahele väga pikale 

astmelisale konsoolile, mis pikendatud kuni teise korruse aken 

deni. Kensooli astme~ on liigendatud samuti vertikaalsete pi

ludega. Vahetult karniisi all on ülal ehisvöö astmelistela 

konsoolidele toetuvast hammaslõikest,nende all on kergelt een

datud seinapind, mis omakorda toetatud keskel kitsale, astmeli 

sele konsoolile. Seinapinnas on 3 kitsast ja kõrget pilu, ken

sooli all ristikujuline sügav petik. Viilu keskel kensoolide 

vahel on kitsas ja väga kõrge aken kõrge kaarega ja astmeli~e 

palestikuga, eenduva kaarsillusega. Kahel pool akent on samuti 

üks samalaadne ja -suurune petikaken. Viilu tipus on krenellee 

ri~g äär tel tõstetud kahe sambakesena. Seega on kujundatud vä

ga keerukates vormides ja liigendusas viil. 

Parempoolne viil on mõnevõrra madalam, põhikujult võrd

külgae kolmnurgana, mille alanurgad horisontaalsel t murtud, 

tipp aga astmikviiluna tõstetud. V iil on ääristatud laia, een

duva ja profileeritud karniisiga. Mu:stud viilunurgad on toeta

tud kitsastele, pikendatud konsoolidele. Viilu tipus on verti

kaalne kolmeastmeline kitsas astmikfrontoon, mis toetatud kahe 

le laiale ja pikendatud kensoolile viilupinnal. Kensoolidel 

astmeline profiil. l'fende vahel on astmeline petik. Frontooni 

keskel on suur, teravkaareline läbi v ava, millel astmeline pa

lestik. Ava kohal on väike kolmnurkviil. Frontooni tipus ker

kib kõrge tuulelipuvarras, mis toetatud spiraalidena sepista

tud dekooriga. Ava all on aga lai horisontaalne tahvel karnii

side vahel, kus tekst: ANNO 1877. Viilukolmnurga külgedel on 

tõusvalt kitsad ja kõrged pilutaolised petikaknakesed, milledel 

astmelise profiiliga karniisid aknalaua all. Viiluvälja keskel 

on väike ja samuti kitsas aken, mis külgedel ja ülal ümbrit-
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setud 3 teravkaarelise petikaknaga, milledel astmelisad pal~s
tikud, keskmisas ongi eelkirjeldatud väike viiluaken. 

Tagafassaadis on tiibhoonete kolmnurkviilud samuti kõrged 
alt horisontaalseks murtud nurkadega, parempoolsel lühemalt, 
vasakpoolsel pikemalt. Mõlemi Yiilu tipp on lõpetatud neli
nurkse kõrgendatud pinnaga. Viile ümbritseb lai, eendatud ja 
profileeritud karniis. Viiluvälja ülanurgal on sõõrpetik een
duva, laia äärisega. Parempoolse viilu väli on lisaks liigen
datud lameda suure petikuga, mille ülaosa lõpetatud kolmnurk
eelt ja astmeliselt. Selles petikus on kolm väikest ja kõrget 
akent, millel kõrge kaarega ava. Vasakpoolses viilus on vaid 
kolm kitsast ja kõrget petikaken t, mis kaetud eendu.va, kõrge 
kaarega sillu.sega. Keskmine petikaken on teistest kõrgem, peti 
kus väike aken, samuti kõrge kaare ga av aga. 

Hoone aknad on tihedalt asetatud ja ühtlaste vahede ga ri
dades. Põhikorruseks on alumine, selle aknad on kõrged ja suu
red, 6-ruudulised, üldiselt kaetud lameda kaarega, akende pa
lestik on astmeline. Teise korruse aknad on samades vormides, 
on ainult mõnevõrra madalamad. Parempeolae tiibhoone aknad on 
mõlemil korrusel eelkirjeldatuist väiksemad, omavad astmelise 
palestiku. Kaarsillused on eenduvad. Väga huvitavalt on kujun
datud keskkorpuse seinapind esifassaadis. Siin on hoone kesk
teljal alumisel korrusel harilik ristkülikukujuline aken, tema 
kohal teisel korrusel on lai seinapind e endatud ja selle s on 
suur, lameda kaa.rega aken. Eendatud seinapind on kroonitud 
taas kõrge astmikviiluga, mille astmetel laiad profileeritud 
karniisid. Igas astmes on kitsad pilukujulised petikud astme
lise karniisiga all. Petikute all on 3 kitsast pilukujulist, 
kuid teravkaarega lõpetatud eelmistest kõrgemat petikut. Viilu 
tipus on metall varras, kaunistatud sepis ta tud spir aalid ega. 

Kahel pool frontooni on teise korruse aknad keskkorpuse ulatu-
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ses ristkülikukujulised. Samas all aga on akende kohal seina

pind kuni korrustevahelise karniisini eendatud, toetatud lame

date kaartena laiadele, astmeliatele konsoolidele akende vahel. 

Peauks asub vasakpoolses tiibhoones. Ta on kaetud lameda 

kaarega, milles on Talgmik. Uks on asetatud seinapinnast een

datud portaali, mille ülaosa astmeliatel kensoolidel omakorda 

eendatud. Portaal on kaetud kolmnurkviiluga, mille alanurgad 

.murtud. Viil on kujundatud laia, profileeri tud karniisiga. Vii

luväljas on väike ü.maraken. Trepp ukse ees on tahutud kiTiplok 

kid e st, .madal, vai d .mõne as t.me ga, omab .madala r aidki vi äär i s e. 

Kõrvaluks asub parempoolses tiibhoones, kuid see on rajatud 

kaasajal. 

Esifassaadi väga kaerukat kujundust ja liigendatust täien 

das -varem suur ja tugevalt eenduv Yiietahuline ühekordne puit

veranda suurte akendega, .milles diagonaalraa.mistusega -väikesed 

rombikujulised ruudud. Akende peal ja all karkassiprusside Ta

hel olid pui tpaneelid. V erand at kattis lame katus. Kahel pool 

verandat paiknes esifassaadis madal terrass kogu keskkorpuse 

laiusal t. Terrass on tänaseni osaliselt säilunud. 

Pare.mpoolse tiibhoone külgfassaadis on keskteljal alQIDise 

korrusel väga suur, 4-poolega kaaraken, tema kohal asus algsel 

väike rõdu, kuhu a-vanes uks-aken. Vasakpoolsel tiibhoonel on 

osa aknaid ridades petikakendena, fassaadi keskosas on seina

pind \;aas e end atud, toetatud all lihtsatele, pikendatud kensoo 

lidele ja ülal kroonitud astmikviiluga, .millel puudu-vad karnii

sid, katteks on -viilkatused. Igas astmes on väga kitsad pilu

petikud,Tiilu keskel on suurem, lameda kaarega petikaken. Viil 

all on teise korruse kõrgusel seinapind kergelt taand atud, se 

on uks-aken, mis aTaneb kitsale r~dule. Taandatud seinapinda 

katab kaarpetik 3 kaare ga, mille kannad toetuvad pikkadele, 
astmeliatele konsoolidele. Viilu tipus on kõrge metallvarras, 
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.mis ü.mbri ts e tud sepis ta tud spir aalid ega. 

Ruumidesüsteem on hoones keerukas, esineb ka anfilaadseid 

ruume. Hoone katusele ulatuvad korstnapiibud olid algselt sa

muti pikad, ääristatud ülal karniisidega, mõned neist omasid 

äärel krenelleeringu. Viimased ei ole säilunud. 

Seega on peahoone huvitav historitsistlik ehitus pseudo

gooti .motii idega, ta pärineb ilmselt XIX saj. II poole keskel 

dateering tiibhoonel võib tähis tada ehituse lm.puperioodi, sest 

tema akendesüsteem erineb ülejäänud ehituskeppuste akendest. 

Hoone on kasutataY inYaliidide kodu magalana ja ta on heas 

seisundis. 

Kõrvalhooneid on väga palju, nad asuT ad pargi äärel ja sisse

sõiduteel funktsionaalsetes rühmades, korrapärastea gruppides. 

Olulisemad on: 

T'dölis temaj a on pikk, pr i tskrohviga kaetud kiYihoone. Ehi tu st 

katab üleulatuYate räästastega viilkatus (katteks eterniit). 

Aknad paiknevad ühtlaste vahedega ja on 6-ruudulised ja krohvi 

ääristega. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Ait on suur, kahekordne maakiTiboone, lõhutud ja krohvikatteta 

kividest. Avade küljed ja hoone nurgad on laotud paekiviplokki 

dest, Tiimased hambuvalt. Korruste vahel on paekivist astmeli

se profiiliga vahelöö. Alumisel korrusel on suured, lameda kaa 

rega kaetud uksed, ülal erikujuga vähesed aknad: on väikeseid 

ja lamed aid, on ka kõrgeid j a kõrge kaare ga aknaid. Vi ilus on 

suur lakauks. Viilkatus on kaetud vormikiviga, räästad on väga 

kitsalt üleulatuvad. Hoone küljel on konsooltaladel väljaehi

tusena puidust ärkel viilkatuse all. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. II poole keskelt. 

Laudad-tallid moodustavad suure ehitusko.mpleksi, kus do.mineeri

Tad kolm paralleelselt asetatud suurt maakivihoonet, krobvimat~ 
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seintega. Kaetud viilkatustega, katteles laast, räästad üleulatu 

vad, otsviilud püstlaudadest. Osa ehitusi on sisse langenud. Va 

nemal laudahoonel on ebaühtlaste vahedega paigutatud kõrge kaa

rega aknad ja uksed, piiratud paekiviga. Üks noorem laut omab 

ühtlC:~.ste aheae~a paigutatud kõrgeid ja teravkaareliäiia.lmaid, 

ääristatud tellistega. Kõige noorem laut omab suuri, ruudukuju

lisi aknaid, milles 64 ruutu. Aknad on ääristatud eenduva tel

lisäärisega, mis müüriga seotud hambuvate plokkid ena. Sama kuj 

dus on arvukatel ustel, mille kohal on valgmikud. Katuseräästas 

krepivad kaks katuseluuki, mis vahvärkseintega ja tellisest täi 

tega, kaetud viilkatustega. 

Vanem laut võib pärineda XIX saj. keskelt, keskmine laut 

- XIX saj • II poole keskelt, noorim laut aga juba käesoleva saj 

algusest või sajandivahetuselt. tlhe lauda otsal on kõrgete puit 

tulpade vahel moonakell. 

Tall (?) on krohvi tud kivihoone, mis kaetud lameda viilkatusega, 

katteks laast, räästad üleulatuvad, otsviilud püstlaudadest. Ak

nad paiknevad harvalt, kuid ühtlaste vahedega, on võrdlemisi 

suured ja ruudukujulised. Hoone võib pärineda XIX saj. III vee

randist. 

Küün on väga pikk ehitus, millel massiivsete paekivitulpade va

hed on täidetud rõhtpalkidega. Hoonet katab laialt üleulatuvate 

räästastega viilkatus (katteks eterniit). Hoone võib pärineda 

XIX saj. IV veerandist. 

Rebi on väga pikk, krohvitud kivihoone, mis kaetud kõrge viil

katusega, räästad kitsalt üleulatuvad, katteks laast, otsviilud 

kaetud püstlaudadega. Uksed on lamedate kaartega. Küljel on väi

ke maakivist krohvimata juurdeehitus kütteruumile. · Selle avad 

on ääristatud paeki viga, ladu on hambuvate plokkid ena.. Esineb 

lameda ja ka kõrge kaarega uksi. Katus on lame viilk tu K a s. ors-
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ten on kõrge, maakivist sokliga, millelt tõuseb ülal ahene~ 

sale paeki~ikorsten. Ehitas võib põhiosas pärineda XIX saj. 

keskelt. Pargi äär es on veel teise, erakord sel t pika rehe vare, 

mis ehitatud maakivist krohvimata müüridega. 

Viinavabrik on keskmise suurusega liigendatad kahekordne kivi

hoone, krobvimata lõhutud maakividest. Hoone nurgad ja avad on 

piiratud p aekiviplokkid ega, miiüriga seotud hambuval t. Hoonet 

katavad viilkatused kitsalt iileulatuvate räästastega, katteks 

on eternii t. Hoonel on erisuurustea aknaavasid, mõned neist 

väga suured, kaetud lameda kaarega, on ka väikseid, kõrge kaa

rega kaetud petikaknaid. Yksed on enamasti lamedate kaartega. 

Viilus esineb ü.maraken. Korsten on väga kõrge, laotud paekivist 

nelja.tahulisena, omab mitmeid vahevöösid ja eenduva otsakarnii

si. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Sepikoda (?) on väike krohvimata maakivist ehi tu s, kus hoone 

nur gad ja avad e kiil j ed laotud p aeki viga. Hoonet katab lame 

viilkatus (katteks eterniit), räästad on üleulatuvad. Vähesed 

aknad on võrdlemisi suured, kaetud lameda kaarega. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Park on 5,2 ha suur. Ta on segastiilis. Maanteelt suundub mõi

sasiidamikku pikk alleega peatee, mis enne esiväljakut õgvenda

tud hoone esifassaadi keskteljele orienteeritud sirgteeks. See 

lõpeb peahoone ees suur e esi välj akuga, mis piiratud ringtee ga. 

Väljaku eesservas on iiksikud kased, peahoone ees on aga vana 

pärnapaar, mis osaliselt sulgevad hoone esifassaadi. Vanu puid 

on ka mujal pargialal, mis säilunud vanemast pargi st. Peahoone 

asub pargi vasakul äärel. Pargi põhiosa on heatasemelisel t 

planeeritud vaba istutasviisiga puistuga, teed on ringsüstee

mis. Nad on suunatud teataval määral peahoonele, ka puud on is

tu ta tud subtelisel t harval t, nii et ka pargi kaugematest nur-
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kade st on peahoone vaadeld av. Park on aga osaliselt piiri tletud 

alleed ega. V ali tsevateks liikid eks on pärn, tamm, kask, vaher 

ja kuusk. Viimast on P~e~~ eriti palju pargi äärealal, majan

dushoonete vahel. Siin on üldse tihe puistu, mis hooneid sul

geb, nii on viinavabriku juures palju hõbepajusid, lautade juu

res tammesid. 

Park on tuumikus hästi hooldatud, teed korrastatud. 

Külastatud viimati l974.a., pildistatud l97o.a. 



Aavere mõis. 

Peahoone esi
külg. 

Aavere mõis. 

peahoone taga
külg. 

Aavere mõis. 

Ait. 



4. ANDJA mõis (addinal). Rüütlimõis. 

Kaarli k/n, Ubja sovhoos (Viru-Nigula kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Kirjanduse andmeil põles ta 1785.a. kohe 

peale valmimist ja jäi taastamata keskosas. Ehitus oli ühekord

ne kõrge soklikorrusega kompaktne paekivi ehitus, millest alles 

vare. Esifassaadis omas hoone laialt eenduva keskosa. Hoone ta

gaküljel eenduvad aga väikesed tiibhooned. Need ehitused olid 

ainsad taastatud osad. Põhikorpuse keskel on massiivne mantel

korsten, hoone keskosa seejuures omas teise korruse, tiivad ja 

tiibhooned on ühekordsed. Aknad on keSkmise suurusega, omasid 

krohviääriseid ja müüris konstruktiivseid, lamedaid k&arsillu

seid. Soklikorrus omab võlvitud lagesid. 

Hoone oli seega barokkstiilis ehitus XVIII saj. keskelt. 

bma taastatud tiibhooned on hävinud peale II Maailmasõda. 

!Q.!:valhooneid on säilunud vähe, neid ei· olnu.d ka algselt palju. 

Enamik moodustab peahoonega seotud ansambli. Olulisemad on: 

Ait-elamu (?) esiväljaku küljel on kahekordne krohvitud seintega 

paekivihoone. Ta on väike, kuid kompaktsete proportsioonidega 

ehitus, mis kaetud kõrge kelpkatusega, katteks S-kivi, omab kit

sa ja profileeritud räästakarniisi. Aknad pea ruudukujulised, 

väikesed, 12-ruudulised. Hoone on ilmselt peahoonega samaealine, 

XVIII saj. II poole keskelt pärinev parokkehitus. 

Tall esiväljaku küljel on pikk, krohvitud paekivihoone, omas 

viilkatuse. Tal on lameda kaarega kaetud aknaid, ka uksi, on 

aga ka lamedaid, väikeseid lihtsaid aknaid ning ristkülikukuju

lisi petikuksi. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

~ on krohvimata pikk paekivihoone, millel seintest kõrgem 

kelpkatus, katteks laast, räästad kitsalt üleulatuvad. Katuse 

ülenurkades on unkaavad, mis eeldab algset rookatet. Ehitus pä

rineb 1886. a. ( dateering raidki vil). 
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Kuivati on väike, kuid kahekordne, pritsk.rohviga kaetud paeki

vihoone, millel otsafassaadis ramp, tugistatud paekivimüüriga. 

Hoonet katab üleulatuvate räästastega ja S-kivikattega viilka

tus. Vähesed aknad on väikesed ja ruudukujulised, asetatud üht

laselt. Uksel on lame kaar. Hoone võib pärineda XIX saj. IV 

veerand1st. 

Tuulik ja sild ei vaja kirjeldamist, sest nad on lülitatud 

1975.a. arhitektuurimälestiste nimistusse. 

Park on väike ja asub peahoone taga ja otstel. Ta on tiheda 

istutusviisiga, kusjuures puud on asetatud vabakujuliste rühma

dena, puude jalamid tihendatud dekoratiivpõõsastega. Valitsev 

teks liikideks on pärn ja vaher. Pargis on säilunud pargisam

maste ja -monumentide fragmente, mis põhjalikult purustatud. 

On ka hilise päritoluga betoon1st kuulikestest valmistatud par

giistmeid. Pargi see osa on täiesti metsistunud. 

Pargi teise poole moodustab regulaarne, täiesti puudeta 

esiväljak, mis piiratud 2 m kõrguse müüriga. Osa kõrvalhooneid 

selle taga, osa (väljaku vasakul poolel) müüri siseküljel. On 

kaks sissesõiduväravat, üks peahoone vastasküljel, orienteeri

tud peahoone keskte~e~e, teine paremal küljel. 

Külgvärav omab kõrge portaali, millel ülal lame kolmnurk

viil, piiratud profileeritud karniisiga, mis hoovi poolel viil 

all kr ep i tud, jätkatud vi ilu all vahevöö ga. Värav on kõrge kaa

~ega, mille kannad toetuvad talumivööle, mis vahekarniisina 

kulgeb kogu värava pinnal, ühtides ringmüüri astmelise karnii

siga. Viilu nurki toetavad karniisilt tõusvad liseenid, mis, 

nagu kogu portaali pind hooviküljel, on rustee±itud. Portaali 

külgedel on lai voluut. Sissesõiduväravast vasakul on kõrge 

kaare ga kaetud jalgvärav, mis ise väike ja kitsas. 

Ansambli keskteljal paiknev peavärav on ääristatud kabe 
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kõrge ja neljatabulise sambaga, millel pinnad sügavalt rustee

ritud. Nad on kaetud laialt profileeritud karniisidega katte

plaatidega, mille all kitsas vahevoö. Sammaste väravapoolsetel 

tahkudel on sambast kitsamad pilastrid. Sammastega liituvad 

külgnevatelt müüridelt voluudilaadsed kujundid. Värava ees on 

müüri välisküljel asunud ilmselt väravahoone. 

Müür on hoovi küljel krohvitud, liigendatud kõrge kaarega 

nissidega peavärava külgedel ja rusteeritud pilastritega nende 

vahel. müür liitub peaväravaga kaarjalt. Mujal on mätiri sise

pinnal vaid liseenid, kuid esineb samuti kaarjaid või murtud 

nurki, on ka kõrge kaarega kaetud külgväravaid. Kuigi väravad 

ja ringmüür on tunduvalt kahjustatud, on ta erandlik (ligilä

hedane Saaremaa Pilguse mõisa väravatele) , ta on ilmekas ba

rokk-stiili näidis ning pärineb ilmselt XVIII s~. II poole 

keskelt. 

Külastatud viimati 197o.a., pildiatatud 1968.a. 



• 

And ja mõis . 

P ea.hoone vare. 

And ja mõis. 

Värav ja va
li ts e j amaj a. 

And ja mõis. 

Vär av. 



5. ANNIKVERE mõis (Annigfer). Rüütlimõis. 

Vihula k/n, "Viru" kolhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoone on väiksem ühekordne paekivihoone, millel madal sek

likorrus ja lakatuba hoone otstel. Ehitus on kaetud kõrge viil 

katusega (katteks eternii t), mis algselt oli poolkelpkatus 

ning omas kitsa räästakarniisi. Katusel paiknea ka väike katu

seaken viilkatuse all. Hoone seinte algne krohvipind oli teos

tatud ppi tskrohviga, silutud pind ad ega olid laiad nurgalisee

nid. Osaliselt on selline seinte kujundus säilunud ka täna

päeval. Aknad on võrdlemisi suured 6-ruudulised ja piiratud 

krohviääristega, mis algselt ülal meenutas karniisi. Peauks 

omab samalaadse krohviäärise. Uks on esifassaadis asetatud 

paremale tiivale, ukseni viib kitsas, kuid kõrge trepp. Äär1s

tega on ka soklikorruse madalad aknad ning uks, mis viib keld

risse väljast. Hoone vasakpoolsel tiival tagaküljel on hoone

nurk ehitatud vaid kahelt küljelt avatud rõduga, mille räästas 

kannavad kaks doskaana orderi sammastele lähedaste vormidega 

ümarsammaste~a, sambatüvi omab paisutuse. Hoone vasakpoolses 

fassaadis on keskosas jäänused siin asunud suuremast verandast, 

.mis asendatud kaasaegsega. Ruumid on hoones anfilaadsed. 

Hoone on ehitatud ilmselt veel XVIII saj. lõpul, temas 

oli varaklassitsistlikke jooni. Ehitus on kasutusel admin.hoo

nena ja on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on suurel hulgal, nad moodustavad korrapärase 

rühma, mis peahoonega osaliselt seotud ansamblilisel t, osa 

paikneb sissesõidutee äärtel. Olulisemad on: 

Ait on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis kaasajal 

kaetud viilkatusega. Algne katus oli aga kelpkatus, sest te

mast on säilunud lai ja profileeritud räästakarniis. Hoonel on 

üksikud, väga väikesed aknad, 6-ruud.ulised ja lamedad. Hoone 



- 2 -

võib pärineda peahoonega samast ajast. 

Töölistemaja on pikk, krohvi tud ühekordne kivihoone, mis kae

tud vormikivikattega poolkelpkatusega, räästad on kitsalt üle

ulatuvad. Hoone on kaasajal tunduvalt rekonstrueeri tud, ta 

võib algselt pärineda XIX saj andi st. 

~dölistemaja-tall on pikk, krohvimata, lõhutud maakividest 

seintega ühekordne hoone, mis kaetud laialt üleulatuvate rääs

tastega viilkatusega (katteks eterniit). Hoone elamupoole ak

nad on keskmise suurusega, 6-ruudulised ja lameda kaaravaga. 

Lameda kaarega on ka uksed. Hoone keskosas on risaJ.iidina väl

jaehitus laastukattega viilkatuse all. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. lõpust. 

Kuivati on väike, lõhutud maakividest, krohvimata ehitus, mis 

kaetud üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks vormiki

vi. Sarikajalad on kujundatud, viimane sarikapaar koos penniga 

on viilus avatud. Avad on piiratud tahutud paekiviga, aknad on 

seejuures väikesed, lameda kaarega ning 12-ruudulised. Hoone 

ehitusaeg on dateeritud: l886.a. 

Laudad moodustavad ehi tusrühma, kus domineerivad 2 pikka lauda 

hoonet. Need on krohvimata pae- ja maakivist hooned, kaetud 

viilkatustega (enamuses sisse langenud). Hoone nurgad, samuti 

avad on P,iiratud paekiviga, mis tabutud puhtalt ja seotud müü-
1 

ridega hambuvate plokkid ena. Avad on kaetud lamedate kaartega, 

aknad on seejuures suured, paigutatud ühtlaste vabedega. Viilu

väljades on kõrged, kitsad uksed, mis omavad kõrgeid kaari. 

Hooned võivad pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Ait (?) on kahest tiivast 11 L11 -tähena liidetud krohvi tud paeki

vihoonest, mis kaetud kõrgete viilkatustega. Need omavad eter-

nii tkatte, laialt üleulatuvaid räästaid ning viiludes avatud 
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viimast sarikapaari koos penniga. Avad on kaetud lameda kaare

ga. Aknad on seejuures suured, 6-ruudulised, viiluaken väike. 

Üks uks omab kaarsilluses kvaaderkive, mis üksikult eendatud. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või IV veerandist 

Park on väga väike. Ta omab väikese esiväljaku, mis läheb üle ............. 
majandushooviks. Peahoone taga on väike välu, mis areneb väike

seks aiaks. Puud paigutatud väheldaste vabakujuliste rühmadena. 

Sissesõiduteel maanteelt on lehtpuuallee. Liikidest on põhilis

teks vaher, on kaske, pärna, saart, üksikuid lehiseid. Pargi 

seisund on hea. 

Külastatud viimati 1972.a., pildistatud 196o. ja 1969.a. 



Annikvere mõis. 

'Peahoone otsvaade. 

Annikvere mõis. 

'Portikus. 
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6. ARASKI .mõis ( Arraska). Kõrval.mõis, kuulus Põdrangu mõisa 
juurde. 

Tamsalu ~n, Põdrangu sovhoos (Väike-Maar~a kihelkond). 

Peahoone on hävinud, temast säilunud ase. Hoone oli ilmselt 

väike pui thoone. 

Kõrvalhoon~ vähe, asetatud hajali, osalt varemeis. Olulisemad 

~ on keskmise suurusega krohvi tud pae- ja maakivihoone, mis 

kaetud kõrge viilkatusega, katteks eternii t ja tõrvapapp. Rääs 

tad on üleulatuvad. Ühtlaste vahedega asetatud lamedad, keskmi

se suurusega aknad on 8-ruudulised. Võib pärineda XIX saj.kes-

kelt. 

~ oli samalaadne pikk kivihoone, ilmselt samast perioodist. 

()n varemeis. 

~ on suur .maakivihoone, mille seinad osaliselt krohvitud, 

kivide põsed on krohvipinnal. Algselt kattis hoonet poolkelp

katus, nüüd kõrge viilkatus üleulatu.vate räästastega ja tõrva-

pappkattega. Viilutipp on kaetud püstlaudadega. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. III veerandist. 

~ on pikk, krohvitud maa- ja paekivimüüridega ehitus, mis 

kaetu.d lameda viilkatusega. See on lastukattega ja üleulatuva

te räästastega (osalt sisse langenud). Räästaste all on külg-

fassaadides üm.arpalkidest ja ristnurgaga paar raieKora.a pa..Lk

seina. Omab vaid suuri väravaid k&igfassaadis 2 tk. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Park puudub, peahoone ees on asunud väike eeshoov, taga vä ike 

aed, mille äärtel üksikpuid, põhiliselt saar ja pärn. Puid on 

üksikult ka kõrvalhoonete ümber. 

Külastatud ja pildistatud 197o.a • 
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7. ARAVUSE mõis (Arrawus). Poolmõis. 

Rägavere k/n, Ed.Vilde nim. kolhoos (Viru-Jaagupi kihelkond) 

Peahoone on täies ulatuses iimb er ehi ta tud kod anlikul perioodil, 
rekonstrueeritud ka kaasajal. Hoone on ühekordne väike puitehi
tus, mis kaetud viilkatusega, osaliselt väljaehitatud lakakor
rusega. Seinad kaetud rõhtlaudvoodriga. Algset ehitust on 
võimatu dateerida. 

Kõrvalhooneid ei ole säilunud. 

·~ on väike, väheste vabakujulisalt asetatud puudega, mis 
rühmitatud heas valikus: pärn-kuusk, on vahert. 'Park toetub 
paisjärvele, kus kaasaegne forellimajand. Park on heas seisun
dis. 

Külastatud ja pildiatatud 1969.a. 



Aravuse .mõis. 

Ümberehitatud peahoone. 
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8 • .ARBAVERE mõis (Arbaf'er). Rüütlimõis. 

Kadrina k/n, Viitna sovhoos (Kadrina kihelkond). 

Peahoone on keSkmise suurusega ühekordne puithoone, millel la

katube otstel. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, 

mille S-kivikate asendati eterniidiga 60-ndate aastate lõpul. 

Omab kitsad, profileeritud ja eenduvaid viilu- ja räästakarnii 

se, mis jätkuvad ka viilu all. Seinad on kaetud laiade rõhtlau 

dadega, nurkadel kvaaderlõikega kattelauad. Hoone parema tiiva 

all on kelder. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega, on võrdlemis 

suured ja 6-ruudulised, ümbritsetud kitsaste piirdelaudadega, 

kaetud ülal kitsa karniisiga. Varem olid aknad luukid ega. Laka 

tubade aknad on 2 väikest akent poolviilus. Katusel oli algse 

esifassaadis 2 ja tagafassaadis 1 väike katuseaken, mis kaetud 

üleulatuvate räästastega viilkatustega, sellel profileeritud 

kitsad räästakarniisid. Aken omas algselt 16-ruudulise raamis

tiku. Akent piirasid laudadest voluudid. Tänapäeval on nende 

katuseakende kuju muudetud. 

Esifassaadi keskel on väike puitpalkon, mis kaetud lameda 

viilkatusega. Palkoni aknad on tiheda, keeruka ruudustikuga, 

kus rombi- ja ristkülikukujundid. Viilus on ümaraken. Akende 

all ja peal karkassi prusside vahel pane el, mille tahveldisel 

liistudest rombikujundid. Peauks palkonis on lai, kahepoolega 

ja valgmikuga. Viimases iseloomulik varaklassitsistlik raamis

tik laternakohaga. Uksepool on jaotatud kolmeks pinnaks, kus 

laiem, profileeritud vahekarniis on alumise tahvli kohal. See 

t ahvel omab ka soklilaadse karniisi all, tahvli pind on kannel 

leeritud. Ülemised tahvlid on kujundatud rombikujunditega. 

Val grniku all on lai, prof ileeri tud vahekarniis. Ust äär1stavad 

laiad pilastrid. 
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Verandalt laskub kitsas kivitrepp esiväljakule. Ka hoone 
tagafassaadis on väike palkon, mis aga algse ilme kaotanud. 
Algselt oli siin kahele puidust ümarsambale toetuv ühepoolse 
kald ega varikatus. Sammaste vahel oli b allustraad. Väike sel t 
terrassilt laskuv kivitrepp omas astmelise äärise. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, saal suur ja omab peegel 
võlvi. Katusel on sümmeetriliselt 2 korstnapiipu. Hoone võib 
pärineda XVIII saj. lõpust, ta on varaklassitsistlikus stiilis. 
Veranda ja palkon on hilisemad, eelkõige esifassaadi suur, 
histori tsistlik palkon, mis võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Hoonele on väike s e vaheehi tu s e abil ühendatud paremaJ.e 
tiivale väike tiibehitus, mis asetatud risti põhikorpuse piki
teljele, esifassaadis tugevalt eendatud. Tema kujundus kordab 
põhihoonet, v.a. teda kattev viilkatus, millel säilunud algne 
S-kivikate. Tiibhoone on madala soklikorrusega. Vaheehitusest 
on säilunud osa, selle katus ulatub teiste viilu- ja räästa
karniisini. Vahehoones on ka uks, millel lihtne, kolmeosaline 
tahveldis ja valgmik. Tiibhoone võib pärineda XIX saj. II poole 
keskelt. Hoonet kasutatakse elamuna, ta on rahuldavas seisundi 

Kõrvalhooned paiknevad peahoonega ühtses ansamblis esiväljaku 
külgedel. Neid ei ole palju. Olulisemad on: 

Ait on keskmise suurusega rõhtpalkhoone, millest alles pool. 
Seinad on tahu tud palkidest ja puhta nurgaga. Hoonet katab 
laastukattega poolkelpkatus, millel esiküljel räästas laialt 
üleulatuv, moodustades varjualuse. Hoone võib pärineda XIX saj. 
keskelt. 

Vesiveski on väike, krohvitud paekivihoone, millest alles säi
lunud müürid. Hoone võis pärineda XIX saj. keskelt. 

Kelder on suur, pooles ulatuses maapealne, kaetud muldkattega. 

Avatud otsasein on paest ja krohvimata. Silindervõlvi silluse 
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kohal on kitsas, astmelise p~ofiiliga karniis. Uks omab lameda 

kaare. Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

~ esiväljakul on suur, paekiviraketega, ülalt kaetud pae

kiviplaatidega. Oli algselt katustatud rataskaev. 

Park on avara, ruudukujulise esiväljakuga, mis laskub Loobu jõ 

suunas. Seda väljakut liigendavad äärtel vähesed puuderühmad, 

jõe kaldaalal on rikkalikult siberi kontpuud. Park peahoone 

taga on aga selgepiiriliselt re~laarses stiilis. Park jaotub 

kaheks pooleks: esimene pool on keskteega poolitatud, avar, 

puudeta, teine pool on tiheda vabalt paikneva puistuga, mille 

keskel rombikujuline tiik sama kujuga saarega, kuhu suundub 

kesktee. Pooli eraldab allee. Ka kogu pargi tagapool on nel

jalt küljelt piiratud alleedega. Peahoone tagakülg on parki 

avatud, kesktee orienteeritud tema keskte~je. Põhiliigiks on 

pärn ja vaher, alleed on pärnadest. 

Pargi seisWld on rahuldav. 

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1965. ja 197o.a. 



iiXbavere mõis. 

Peahoone esikülg. 

Arbavere mõis. 

Peahoone tagakülg. 
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9 • .ARKNA mõis (Arknal). Rüütlimõis. 

Rakvere k/n, Rakvere Põllumajandusloomade Kunstliku Seemen-

damise Jaam (Rakvere kihelkond) 

Peahoone on suur ja liigendatud kiviehitus. Tema põhikorpuse 

moodustab ühekordne hoone, millel ·madal soklikorrus ning mezza

ninokorrus. Hoone vasakule tiivale on liidetud pikk kahekordne 

tiibhoone, mis eendub kergelt esifassaadis, ulatudes aga pika 

tiibehitusena hoone tahaküljele, omab samuti soklikorruse. 

Põhikorpust ja tiibhoonet katvate viilkatuste hari on 

ühel kõrgusel harjadega (katteks on eterniit). Räästa- ja viilu 

karniisid on laiad, sügavalt profileeri tud ning eenduvad, vii

mased viilude all krepitud. Räästakarniisist madalamal kulgeb 

vahevöö. Soklikarniis on kitsas ja profileeritud. Esifassaadis 

on paremal tiival kitsas (ühe aknaga) ja väga kergelt eendatud 

külgrisaliit, mis kaetud kolmnurkviiluga, räästakar.niis tema 

all on krepi tud. Vasemal tiival eendub mõnevõrra rohkem 3 akna

vahe laiune tiibhoone otsafassaad, mille viil moodustab samuti 

esitassaadie kolmnurkviilu krepitud karniisiga. Kõikide risalii 

tide ja hoone nurkadel tõus:ll'ad soklikarniisil t laiad nurgapi

lastrid. 

Hoone peakorruseks on alumine. Selle aknad põhikorpuse esi 

küljel on kõrged, 6-ruudulised, piiratud kitsaste krohviääris

tega, mis toetuv ad karniisiga aknalauale. Akende kohal on mur

tud, kitsad frontoonid. Tagaküljel on vaid äär1stega lihtsad, 

6-ruudulised aknad. Teise korruse (mezzanikokorrus) aknad olid 

algselt paariti asetatud väga väikesed piluaknad, mis kodanliku 

perioodil ehitati ümber suuremateks, ruudukujulisteks akendeks, 

mis lõikavad räästakarniisi. Sokliaknad ons samuti ruudule lä

hedase kujuga, 4-ruudulised. Beifassaadi parempoolne külgrisa-

lii t omab kõr ge kaarega kaetud akna põhikorrusel, millel ka ki t 
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s as, kõrge kaare ga frontoon, alanurgad murtud. Teisel korruseJJ 

olid algselt kaks pilukujulist, kõrge kaarega akent, asenda

tud kahe ruudukujulise, suurema aknaga. Vasakpoolses, tiibhoo

ne otsafassaadis on alakorrusel samuti kaaraknad kaarfrontoo

nidega, teisel korrusel olid algselt kitsamad, kuid samuti 

kaarfrontooniga kaetud alalad, mis kod anlikul ajal ehi ta:ti ris 

külikukujulisteks. Yiilus on ümaraken, millel krohviääris. 

Põhikorruse akende all on selles fassaadis liigendatud pinnad 

krohviääristega tahvlitest, mille keskel sõõrpetik. Tiibhoone 

külgfassaadis on ebakorrapärasel t, kuigi üksteise alla aseta

tud aknaid. Nad on erineva kujuga. On 2 kõrge kaarega suurt 

akent, kaetud kaarfrontooniga, alles on ka 2 algset mezzanino

korruse pilukujulist paarisaken t. Algsed on ka kaks kohakuti 

asetatud väike st ja 4-ruudulist, lamedate kaartega kaetud 

aken t, mis ühendatud ühiste krohviääristega. N end e kohal asuv 

mezzaninokorruse aken annab sellele fassaadilõigule kolmekord

ee hoone ilme. Tiibhoone otsafassaadil hoonekompleksi tagakül

jel on alakorruse aknad ristkülikukujulised. Teisel korrusel 

väiksemad ja kaetud kõrge kaarega, keskmine on petikaken. 

Kõigil on krohviääris. 

Hoone esifassaadi keskel on peaukse atte ehitatud avar 

eeskoda, mis kivist. Ta on kaetud lameda viilkatusega, mis var 

jatud esifassaadis ehisviilu taha. See on liigendatud soklilt 

tõusvate neljatahuliste sammastega. Kokku neli, keskmised, 

poolsambad, on kõrgemad, äärmised madalamad. Nende pinnad on 

liigendatud sügavate ja kitsaste petikutega, mis ülal lõpeta

tud teravkaarega. Sambakesed tõusevad frontooni kohale, üla

osad on laiendatud ja kaetud igal tahul kolmnurkviiluga, mille 

all kolmiksiiruga petik, nurgad on toetatud konsoolidele. 

Tornikeste viiludel on kitsas, profileeritud karniis. Äärmiste 

sammaste vahel on horisontaalne ehissein, mis omab tahvlitega 
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liigendatud pinna ning teravkaarelise ehisvöö karniisi all. 

Keskmiste sammaste vahel on frontoon kõrgem, kolmnttrkne ning 

tema tipp on lõpetatud horisontaalse ast.mikuga, piiratud pro

iileeritud karniisiga. Viilus on ü.maraken laia krohviäärisega. 

Kaarfriis on ka esiku räästakarniiside all külgfassaadides. 

Esikul on väga suured aknad, .mille neljaks jaotatud , raa.me täi 

sid tiheda, diagonaalse raa.mistikuga aknad. Samasugune raa.mis

tik oli suurel, ruudukujulisel valgmikul peaukse kohal. Uks on 

jaotatud tahvlitega neljaks, kusjuures tahvlitel on laiad, 

profileeritud piirdeliistud, nurgad laiendatud, tahvlite v&1el 

on kvaaderlõikelisi plekke. Peaukse ees on .madal, kolmele k~l

jele laskuv trepp, .mis suurtest, meisterlikult tahutud gra

nii tplokkidest. 

Tiibhoone parki suunatud välisfassaadil on kaasajal väike 

väljaehitus kõrgel soklil . .Algselt oli siin avar puitveranda, 

millel lame kelpkatus, üleulatuvate räästastega. Veranda kõik 

küljed olid klaasi tud suurte akende ga, millel tihe raamis tk, 

akende alused pinnad omasid puitpaneeli. Verandal t laskus hoo 

ne esifassaadi kõrge, vahepodestidega trepp, millel ast.melised 

äärisad paekivist. Ligilähedaselt algsele kujule on see säilu

nud tänapäevani. 

Seega on peahoone historitsistlikus stiilis ehitus, kus 

esineb eklektiliste detailide kõrval pseudogooti elemente. Ta 

võib pärineda nx saj. II poole keskelt, osalt ( esik, veranda) 

ka saj andi IV veerandist. Hoonet kasutatakse koolihoonena ja 

ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on võrdlemisi palju, nad asuvad funktsionaalse

tes rühmades põhiliselt peahoone taga ja vasakul küljel, on 

peahoonega ansambliliselt sidu.mata. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on kahekordne suur, kr ohvitud kivihoone, mis kae 
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tud lameda viilkatusega (katteks eterniit). Omab üleulatuvaid 

räästaid, mis toetatud viilus konsooltaladele, viimane sarika

paar viilus avatud. Aknad asetatud ühtlaste vahedega, on 6-ruu

dulised ning kaetud väga lameda kaarega. Viilus on segmentaken 

kiirtekujulise raamistikuga. Hoone võib pärineda peahoonega sa

mast perioodist. 

Ait on pikk kivihoone, mille seinad kuni poole kõrguseni on lõ

hutud maakividest, krohvikatteta, kõrgemal kuni räästani, on 

õhukese krohvikattega ja paekivist. Hoonet katab lame viilkatus 

Qkatteks eterniit), millel üleulatuvad räästad. Viiluräästad on 

toetatud konsool taladele, viimane sarikapaar on viilus avatud. 

Suured 2 ust on kaetud lameda kaarega, mille silluses eenduvad 

üksikud kvaaderkivid. On üksikud ruudukujulised, väikesed ak

nad, viilus on suur segmentaken. Hoone võib pärineda XIX sa;). 

IV veerandist. 

Ait-kuivatite kompleks puuviljaaia taga koosneb kahest paralleel 

selt ehitatud hoonest, millest ühega liidetud kahekordne hoone 

risti. Need ehitused kordavad materjalilt, avade kujult ja üld

lahendusalt eelmist ehitust, olles temaga üheealised. 

Ait peahoone juures on pikk, pritakrohviga kaetud paekivihoone, 

millele kaasajal peale ehitatud teine korrus lameda viilkatuse 

all. Esifassaadi keskosas on 3-avalise arkaadiga ulualune. Kaa

ristu lamedad kaared on tellistest, puhta vuugiga, silluse ää.Pe 

kitsas kaarfron toon. Kaarte kannad toetuvad kõrgetele, saledate 

le, neljatahulistele tulpadele, mis laotud puhtalt tabutud pae

kiviplokkidest. Kaaristud ääristavad samalaadaed liseenid (puh

talt tabutud paeki viplokkidest). Kaarte kohal on li seenide va

hel seinapind sileda krohviga. Ühtlaste vahedega aknad on kõrge 

le asetatud, kaetud lameda kaarega ja väikesed, 8-ruudulised. 

Ait on ilmselt peahoonega samaealine. 
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Tall on pikk kivmhoone, millel lakakorrus. Põhikorrus on kroh

vimata maakivist, vahekarniisiit kõrgemal tõuseb krohvitud pae

kivisein. Hoonet katab lame viilkatus, räästad kitsalt üleula

tuvad (katteks on eterniit). Esifassaadi keskteljelt mõnevõrra 

paremale viidult paikneb kahe avaga kaaristu ulualuse ees. Sel

le laiade avade lamedae kaarega telliskivisillused (puhasvuuk) 

on toetatud neljatahulisele tulbale keskel ja samaaugustele 

kaaristu äärtel. Need on laotud puhtalt tahutu.d suurtest gra

niidikuupidest. Aknad kahel pool kaaristut ja hoone otsafassaa

dides on ruudukujulised, suhteliselt suured ja 6-ruudulised. 

Hoone on peahoonega ilmselt samaealine. 

Laudad moodustavad suure, korrapärase hoonete rühma ümber rist

külikukujulise sisehoovi. Hooned on enamasti ühendatud vahe

müüridega. Ehitused on krohvitud paekivist, osa vahemüüre on 

ka krohvimata. Enamikus on nad kaetud lamedate viilkatustega, 

v.a. põhiehitus: suur laut. See on pikk ehitus, millel kõrge 

lakaruumiga viilkatus, katteks vormikivi. Räästad on laialt 

üleulatuvad, viimane sarikapaar viilus on avatud ja toetatud 

kensool taladest. Viil on kaetud püstlaudadega. Avad, eelkõige 

suured uksed, on kaetud lamedate kaartega. 

Müürides on sissesõiduväravaid. Põhivärav on tõstetud 

müüripinnas, väga laia avaga, mis kaetud lameda kaarega. Kogu 

hoonetekompleks võib pärineda XIX saj. lõpust ja saj andi vahetu

sel t. 

Kelder (?) on võrdlemisi suur, raudukujulise põhiplaaniga maa

pealne ehitus lõhutud maakivist, krohvimata müüridega. Hoonet 

katab laialt üleulatuvate räästastega kelpkatus, katteks vormi

kivi. Katuse tipus asub tellistest laotud tuulutuskorsten. 

Ehitust võib lugeda XIX saj. IV veerandi hooneks. 
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Park on väga suur, hõlmates koos paisjärvega ning eriosadega 

kuni 21 ha. Põhiosa paikneb kahel pool Selja jõge, mis moodus

tab pargi kujundusliku telje. Jõe kallastel paikneb vabakujun

dusliku p:haneeringuga pargipuistu, milles tihedamad puudesalud 

ja välud. Peahoone ette jääb suur esiväljak, mis ulatub üle 

jõe. Väljaku külgedel on regulaareema kujundusega pargiosad, 

kus esineb kohati ridadesse istutatud puid. Korrapäraste rida

dega puid on ka pargi ja mõisatuumikut piiravate puudegruppide 

äärtel, kus kohati ka alleesid, eriti majandushoonete juurde

sõiduteedel. Peahoone esifassaad on jõele, mis mõisasüdames 

paistiigina tõstetud, kogu laiuselt avatud. Külgedel tihedad 

puuderühmad, mille all põimuv vabakujuline teedevõrk ja mõned 

kanalid. Puud r[hmitatud kontrastselt, näiteks lehis-mänd-pärn, 

kask-mänd, kuusk-vaher. Peale nende on pargis veel j alakat, 

tamme, saart. On ka eksoote: siberi- ja palsaminulg, pensilvaa-

nia saar, amuuri korgipuu, virgiinia kadakas, murray .mänd, 

ameerika pärn jt. Eksoodid on tihti aktsentideks vaadetes. 

Jõeäärses pargiosas on puud rohkem üheliigilistes gruppides 

(mänd, kask). Jõel veehoidlas saari. Tänapäeval on veehoidla 

alla lastud. Peahoone paremal tii val on suur aed. 

Eraldi tuleb märkida pargis leiduvaid arvukai<i väikevorme, 

mis teostatud graniidist väga kõrges heas raid tehnikas. Tähtsa

mad on: graniitplokkidest trepp astmelise äärisega esiväljaku 

äärel paisjärve. Sild esiväljaku vasakul tiival par gis kanalil. 

Ta omab lameda kaarega ava, selle sillus eenduv. Silla otstel 

madalad granii t tulb ad, nend e vahel granii trinnatis. Kõik detai

lid puhtalt tabutud ja hästi sebitatud plokkidest. Teine sild . 
on ääristeta, lihtsam. Terrass tiibhoone ees on poolkaarekuju

line, laotud tabumata maalcividest, ääristatud aga tahutud plek

kide ja laia, ü.maraks tahutud vööga. Väravad ja nurgasambad aia • 

ringmüüris on puhtalt tabutud graniidiplokkidest, nurgasambad 
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seejuures 8-tahulised ja vaid mõnest plokist. ü.maraid raidki

vist tõkestusposte on ka talli ees. Par5is on kõrgem ringikuju

line kõrgendik, millel graniidist ü.martulb~ laud. Kõrgendik 

ääristatud graniidirahnudega. Need detailid võivad pärineda p 
peahoonega samast perioodist. 

Park on keskosas hästi hooldatud, veehoidla ümbrus on 

halvas seisundis, jõgi reostatud.Rakvere heitvetega. 

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1968.a • 
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10 . . ARU mõis( Arro). Kõrvalmõis, kuulus Rägavere mõisa juurde. 

Kaarli k/n, Vinni NST (Viru-Jaagupi kihelkond). 

Peahoone on väike, ühekordne puitehitus, mis koosneb kahest 

erivanusega tiivast. Vanem tiib on ümarpalkidest ja ristnurga

ga, vooderdamata seintega hoone, mis kaetud seintest kõrgema 

kelpkatusega, millel üleulatuvad räästad (katteks eterniit). 

Aknad on väikesed kuid kõrged, hilisema 3-ruudulise raamistu

sega. Aknaid ümbritsevad piirdelauad on akna all pikendatud. 

Aknad asetsevad harval t, kuid korrapäraselt. See hoone osa 

võib pärineda XIX saj. I poole keskelt või II veerandist. 

Eelkirjeldatud hoonele on risti vasakpoolsele otsafassaa

dile liidetud uus korpus, mille ~uumid on kõrgemad. Ehitus on 

kaetud kõrge poolkelpkatusega (katteks eterniit), millel üle

ulatuvad räästad, alt kaetud laudadega. Hoone seinad on voo

derdatud rõhtlaudadega, nurkadel vertikaalsed kattelauad. 

Uue korpuse katus on vanast kõrgem. Aknad on suured, allosas 

4 suure ruuduga, ülal 4 väikest, ümbritsetud profileeritud 

piirdelaudadega, mis akende all pikendatud. Peolviilus on 

väiksem lakaaken 6 ruuduga. Aknad üldiselt on asetatud eba

ühtlaselt. See hoon e tiib võib pärineda XX saj. algusest. 

Hoonet kasutatakse elamuna, ta mõlemad tiivad on heas 

seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad paiknevad korrapäraSult ümber 

peahoone ja väikese pargi. Olulisemad on: 

Laut on pikk, krohviiud maa- ja paekivimüüridega ehitus, mis 

kaetud kaasaegse viilkatusega. Alles vaid mõned algsed aknad, 

mis on väikesed, lamedad ja on paiknenud ühtlaste vahedega. 

Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 
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!!J on väike, krobvimata ja lõbu tud maakividest ehitus, mille 

avade küljed ja nurgad laotud tellistest ja on laotud hambuva 
kvaaderliseenina või ääristena. Hoonet katab kõrge, laastukat
tega ja üleulatuvats räästastega viilkatus, millel viimane sa

rikapaar ja penn viilus avatud, sarikaid kandvate konsoolide 

otsad kujundatud. Viilu katva püstlaudvoodri laudade alumised 
otsad on müüri peal teritatud sakiliselt. Aknad on väga väike

sed, kitsad ja 2 ruuduga, kaetud lameda kaarega. Uks on kaetud 

samuti lameda kaarega, ukse silluse kohal on astmelise profii
liga lainjas frontoon. Uks on kaetud kalasabamustris profiil

lau.aga. Hoone viilus on väike ja ki taas, 6-ruuduline aken, ml.s 
samuti lameda kaare ga, ümbri tsetu.d laia piirdel au aga. 

Hoone on ilmekas XIX saj. IV veerandi ehitus historitsist
likus stiilis tüüpilise kujundusega. 

Ait on väga väike ümarpalkidest ja ristnurgaga ehitus, mis kae

tud üleulatuvate räästastega ja laastukattega viilkatusega, 

otsviilud omavad püstlaudvoodri. Esifassaadis on külgseinad 

pikendatud ning neile toetub eendatud räästas, moodustades 

ulualuse. Ehitus võib pärineda eelmisega samast ehitusperioo

dist. 

Park on väike ja kaheosaline. Peahoone ümber on väheste, vabali 

asetatud puudega aed ilma väljakuteta. Pargi teise osa .moodus
tab tihe, väike puistu, kus puud istutatud erilise kujunduseta 
vabalt. See asub peahoone küljel. Valitsevad lii5id on vaher, 

jalakas, pärn. Eraldiseisev puistu on noorem, võib pärineda 

XX saj. algusest. Peahoone läheduses on aga .mõned põlispuud, 

.mis tähistavad parki vana hoone ümber. 

Pargi seisund on hea, aed ind i viduaalaiana korrastatud. 

Külastatud ja pildiatatud 1976. a. 
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• 11. ARUMÕIS (Arrohof). Poolmõis . 

Viru-Jaagupi k/n, Vinni NST (Viru-Jaagupi kihelkond). 

Peahoone kohal on asundustalu elamu, mille müürides võib olla 

algse peahoone fragmente. Uus hoone on krohvimata paekiviehi

tus, kaetud viilkatusega. 

Kõrvalhooneid on vähe, nad paiknevad võr~lemisi süsteemitult 

ning on ümberehitustega moonutatud. Olulisemad on: 

Laut-tall on pikk paekivihoone, millel on tiibehitus otsal 

täisnurga all. Seinad on õhukese krohvikihiga. Hooneid katab 

ühine viilkatus üleulatuvate räästastega (katteks on eterniit) 

Aknad on väikesed ja lameda, osalt asetatud paariti, 3-ruudu

lised. Hoone võib pärineda XX saj. algusest. 

Kuivati on väi~e, ühekordne, kuid kõrge krohvimata paekivihoo

ne, millel üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eter

niit). Viilud on püstlaudkattega. Algsed avad on rekonstruee

ritud. Hoone võib pärineda XX saj. algusest. 

Meierei (?) on keskmise suurusega ühekordne paekiviehitus, 

millel müürid õhukese krohvikattega. Hoonet katab viilkatus, 

millel kül gfassaadides kitsas, lihtne lauast räästakarniis. 

Katusekatteks on plekk ja eterniit. Kõik avad on hilisemate 

ümberehitustega muudetud. Algne ehitus võib pärineda XIX saj. 

IV veerandist. 

Ait on väike ristnur gaga rõhtpalksehitus ümarpalkidest. Hoonet 

katab viilkatus, üleulatuvate rää stastega ja laastukattega. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Park puudub, on aed peahoone läheduses, hoone ees maj and us--
hoov. Uksikuid puid on majandushoonete vahel. Põhiliik on pärn. 

Külastatud ja pild iatatud 197o. a . 
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12. AVANDUSE mõis (Awandus). Rüütlimõis. 

Simuna ~n, Simuna sovhoos (Simuna kihelkond). 

Peahoone on väga suur ja liigendatud kivihoone, mille põhikor

pus on pikk, ühekordne ahitus, keskosas ehitatud kahekordseks. 

Kahekordne osa on võrdlemisi lai. Ta on kaetud väga lameda 

kelpkatusega (katteks plekk), millel lai, eenduv ja sügavalt 

profileeritud räästakarniis. Sellest madalamal lai, profilee

ritud vahevöö. Ka korruste vahel on lai, eenduv, ja kitsa pro

iileeritud karniisiga täiendatud vahevöö. äokkel on eraldatud 

kitsa simsiga. Seinapinnad on esi- ja tagafassaadides rustee

ritud mõlemil korrusel. 

Kahele poole kahekordset keskosa ulatuvad pikad hoonetii

vad, mis ühekordsed, parempoolne on lühem, kuid esifassaadis 

ehitatud kõrgemaks, vasakpoolsel küljel pikem •• Ka nende seina

pinnad on kogu ulatuses rusteeritud. Kõrge pkekk-kattega katu

se all on lai, eenduv ja kitsa profileeritud karniisiga kaunis 

tatud ~äästakarniis, mis ületab kahekordse osa seinapinna vahe 

vööna. Esifassaadis on parempoolsel tiival räästakarniis kõr

gemate ruumide tõttu ka tõstetud kõrgemale. Siin on kolm, üht

laste vahede ga paiguta tud suurt ja kõrget aken t, kaetud kõrge 

kae.rega ja .kaks kaar kaunistatud lukukiviga. Aknaraamid on 

jaotatud vahesambaga kaheks pooleks, omavad ülal suure sõõrj a 

raami ja kaks kõrget kaart selle all. Teised alakorruse aknad 

nii esi- kui tagafassaadis on harilikud, kõrbed ja kaasajal 

moonutatud aknaraamidega. Esifassaadis on nad paigutatud üht

laste vahedega, tagaküljel korrapäratumalt. Kahekordse keskosa 

teisel korrusel on esifassaadis 3 aknapaari korrapäraste vahe

dega. Aknad on väga kitsad ja kõr ged, kaetud kõrge kaarega. 

Tagaküljel on aknad rl.i.hrnitatud -vasakul 4 ja paremal 2 akent, 

kuju kordab eelkirjeldatud esifassaadi aknaid. Katusel on nii 
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esi- kui tagafassaadis kahel pool keskosa väikesed segment

aknad lakapealse valgustam.iseks, kummalgi pool kaks. Soklis 

avanevad väikesed lamedad sokliaknad, on ka petikaknaid. 

Ehituse kahekordse keskosa ees on tugevalt eenduv ja 

ühekordne kivist eeskoda kõrgel soklil. See on kaetud viil-

katusega, millel esifassaadis karniisidega piiratud kolmnurk
viii, karniisid (ka räästakarniis) on laiad, eenduvad ja süga-: 
valt profileeritud, viilualune teistest mõnevõrra kitsam. 

Viiluväljas on ümaraken. Eeskoja igal kolmel küljel on 3 

suurt ja kõrget kaarakent kõrge kaarega, mis poolringi joonel 
läbi lõigatud piki seinu kulgeva profileeritud vahekarniisiga 

nii, et alla jääb ristkülikukujuline aken 24 ruuduga, üles 

segmentaken 12 ruuduga. Aknad on ümbritsetud profileeritud 

krohviääristega nagu ka viiluaken. Ka soklisimss on lihtsa 

profileeringuga. Esifassaadi keskmine ava on ukseks, segment-

aken tema kohal valgmikuks. Uks on kahe poolega, kõrge pool 

jaotatud 4 tahvliks, mille keskel suur kvaaderlõikega plokk. 
Kogu eeskoja laiuselt laskub kivitrepp, mille ääriste nurka

del olid algselt suured vaasid. 

Hoone tagafassaadis kahekordse osa paremal äärel asus 

varem suur puitpalkon kõrgel soklil. Palkon oli külgedelt lah 
tine, kaetud kaheastmelise lameda viilkatusega väga laialt 

üleulatuvats räästastega, millel profileeritud karniis. Ka

tust kandsid saledad paariti asetatud puitsambad, nende vahel 

oli ballustraad. Säilunud on terrassina palkoni sekkel ning 
sellelt laskuv kitsam kõrge kivitrepp, mis ääristatud astmeli
se kivirinnatisega. Ruumid selles korpuses on anfilaadsed. 

Põhihoonele on paremal otsafassaadi nurgal esifassaadis 
liidetud kergelt eenduv kahekordne ruudukujulise põhiplaaniga 

ga 
tiibehitus, mis põhihoone kahekordse keskosa sama kõrge, omab 

samalaaise väga lameda kelpkatuse, samades vormides räästakar-
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niisi ja vöö selle all. Samuti on tema mõlema korruse seina

pinnad rusteeritud. Korrustevahelina vahe~öö on profileeritud 

ja kitsas, samasugune karniis kulgeb ka teise korruse akende 

all. Soklil on aga lai ja profileeritud karniis. Ehituse põhi

korruseks on alumine. Ta omab esifassaadis kaks kõrget akent, 

asetatud paaris, piiratud ja eraldatud eenduval t aknalaualt 

tõusvate pilastritega, mis toetavad kolmnurkirontooni laia 

peakarniisiga tema all. Frontooni karniis on profileeritud. 

Soklis on nende akende all paarisaknakesed, kaetud lameda 

kaarega. 1eisel korrusel on kolm kitsast, ühepooleet ja kõrge 

kaarega kaetud akent, mille vorm kordab põhikorpuse teise kor

ruse aknaid. Nad on asetatud kitsaste võrdsete vaaedega kolme 

aknalise grupina. 

Hoone tagaküljel on eelkirjeldatud tiiva nurgal seinast 

tugevalt eenduv 8-tahuline kahekorruseline torn. See on kae

tud lameda, kaheksakelbalise katusega, millel lai, eenduv ja 

sügavalt profileeritud räästakarniis, kitsas vahevöö sellest 

madalamal. Soklikarniis on lai ja profileeri tud, samuti on 

lai, eenduv ja s~gava profileeringuga korrustevahelina karniis 

Alumise korruse seinad on rusteeritud, teisel korrusel on rus

teeritud ülemine pool seinte pinnast, eraldatud kitsa vahekar

niisiga. Alumise korruse aknad on kitsad kuid kõrged, kaetud 

kõre;e kaarega ja omavad karniisiga aknalaua • .Aknaid on kahes 

tahus, teistes~ on petikaknad. Teisel korrusel on ümaraknad, 

üle tahu asendatud sõõrpe tikuga. 

Eelkirjeldatud kahe tornilaadse ehituse vahelt pöördub 

hoone parempoolselt otsafassaadilt pargi suunas ära kõrge, ka 

kuid ühekordne tiibhoone nüri nurga all (ca 135°). See on kae

tud lameda viilkatusega, millel väga kitsas, lihtne räästakar

niis. Ehitus meenutab galeriid, mille suurte akendega fassaad 

pööratud parki. Esiväljakule pööratud fassaadis asuvad kõrgel 
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väikesed ristkülikukuj ulised aknad, par gifas~aadis on aga 5 

suurt ja kõrge kaaxega kaetud akent, eraldatud pilastri8ega, 

mis kannavad laia, eenduvat ja sügavalt profileeritud vahekar

niisi (6 pilastrit). Karniisist kõrgemal kuni räästani on 

pilastrid pikendatud lamedate liseenidega. Pilastrid toetuva.d 

laiale ja profileeritud soklisimsile, mille all väikesed ak 

sokliaknad, kaetud lameda kaarega. Galeriiaknad on 16-ruuduli

sed. Ehituse lõpetab pargiküljel taas kaheksatahuline nurga

torn, mis kordab eelkirjeldatu~ mõõtmetea ja kujunduses. Alg

selt omasid tornid barokse te vormid ega madalaid kuppelkatuseid 

Galeriil on lameda kaarega tonnvõlv-lagi. 

Väikese kahekordse vaheehituse abil on hoone sellel tiivru 

jätkatud veel suure, kahekorruselise kivihoonega. See hoone on 

taas samal pikiteljel, millel põhihoone, kuid nurga all gale

rii tõttu tugeva tagaaiastega hoonekompleksi esifassaadi suh

tes. Ehitus on kaetud kõrge kelpkatusega (katteks plekk), mil

lel lai, eenduv ja profileeritud räästakarniis. Siduval vahe

ehitusel on samuti kelpkatus, kuid lame, karniis kordab eel

kirjeldatu vorme. Korruste vahel on kitsas, lame vöö. Alakor

ruse aknad on kitsad, keskmise kõrgusega ja 6-ruudulised. Tei

ne korrus on peakorruseks, selle aknad on küll ka 6-ruudulised, 

kuid on kõrgemad alumistest • .Avad on piiraind krohviääristega, 

aknad paigutatud ühtlaste vahedega., kuid esineb palju petik

aknaid. Hoone parempoolsel otsafassaadil on keskel kitsas ja 

tugevalt eenduv kahekordne risaliitehitus, mis kaetud viilka

tusega . Tema vi ilu pind on kujundatud suur e segmen tpe tikuna, 

milles väike, ristkülikukujuline, 6-ruuduline viiluaken. Ka 

risaliitehituse korruste vahel on vahevöö. Hoone katusel on 

sümmeetriliselt asetatud kaks korstnapiipu. Ruumid on hoones 

anfilaad s ed. 

Ka põhikorpuse vasakpoolsel otsafassaadil on juurdeehituse 
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na lühike, kahekordne pikendus, mis on põhikorpuse laiune 

(ei eendu), kuid tema korrused on madalamal, puudub kõrge sok

kel. Ehitust katab lame, laialt üleulatuvate räästastega viil
katus (katteks eterniit), mille hari ühtib põhikorpuse katuse

harjaga. Tema ühtl aste vahedega asetatud keskmise suurusega ak
nad on 6-ruudulised ja nad on piiratud krohviääristega. 

Seega on peahoone keeruka kujunemisega ehitustekompleks, 
kus vanimaks näib osutuvat kahekordne parempoolne tiibhoone, 

mis ehitatud klassitsistlikus stiilis, ilmselt veel XIX saj. 

alguses. XIX saj. I poolest võib pärineda ka vasakpoolne väike, 
kahekordne tiibhoone ning võimalik, et k~ põhikorpuse alumine 
korrus osaliselt. Põhihoone kahekordne keskosa ga neljatabulina 

nurgatorn on ilmselt XDX saj. II poole keskelt või IV veeran

d1st pärinevad historitsistlikus stiilis ehitused. Galerii ja 
8-tahulised tornid võivad pärineda juba XIX saj. lõpuveerand1st 
või viimasalt sajandivahetuselt, olles samuti historitsistlikus 

stiilis, kus kasutatud nii klassitsistlikke kui ka barokseid 

elemente. 

Hoonet kasutatakse administratiivruumidena, osalt ka korte 

ritena, ta on heas seisundis. 

~valhooneid on keskmisel hulgal, osa neist pargi äärtel, osa 

kaugemal maas tiku s hajali. Enamik on kaasaj aJ. ümber ehita tud. 
Teatav osa on peahoonega ühtses ansamblis. Olulisemad on: 

Laut-tall · moodustavad suure ehitusterühma, mis koondatud pikli
ku sisehoovi ümber. Domineerivad kaks paralleelset hoonet, 

nende vahel on esiküljel kõr ge müür väravaportaaJ.i ga. Põhihmo

ned on krohvitud paekiviehitused, millel ümberehitatud katused. 
Ühel on kelpkatuse all säilunud lihtne, eenduv laudkarniis. Moo

nutatud on ka ehituste aknad. Hoone külgfassaadis välisküljel 

on jälgitavad laiad liseenid, mille pind liigendatud kõr gete ja 
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kitsaste petiku.tega. Need ehitu.sed võivad pärineda XIX saj. 

keskelt. 

Lõhutud maakivist piirdemüür on krohvikatteta, temas on 

väike, kõrge kaarega kaetud jalgvärav ning su.u.r peavärav. See 
on ääristatu.d kõrgete, nelj atahu.liste, krohvi.mata p aeki visiun

masttega, mis neljatahu.lised ja kaetud laiade, astmelise pro
fiiliga talu.mivöödega, millelt tõuseb lameda kaarega avaga 

kol.mnu.rkviil. Selle sillu.ses on kitsas kaarfrontoon. Viilu.
räästad on samuti asemtlise profiiliga eendu.va karniisiga. 

Värav võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Park on keskmise suurusega, ~ ha. Ta omab peahoone ees väike
se esiväljaku., .millel ringteega piiratud keskosa. Selle äärele 

ulatus varem kaarj alt maantee, mis viidud eemale. Väljaku äär

tel stiilseid vabas paigutuses puuderühmi kontrasti printsii

bi!: vaher-lehis-kuusk. Vahetult hoone ees oli varem rühmiti 
suured hõbepaju.d. Leidub veel saart. Peahoone taga väga avar 

aed, kus leida fragmente regulaarse st ehisaiast elupuud e näol. 

Aia tagaküljel taas lihtsa kujundusega p argipu.is tu, kus saart, 
vahert, lehist. Ühel aiaküljel on ka allee. Park oli tugevalt 
kahjustatu.d, aed likvideeru.nu.d. Seda on viimastel aastatel 

osaliselt taastatud ja korrastatud. 

Põldudel on leida Simuna asula juures väike, graniidist 
tahu.tu.d mälestu.smärk-koonus kivikuubil, mis tähistab Fr.G. 

Struwe poolt 1849.a. teostatud meridiaani mõõdistamise baasi 

Simuna vahel. 

Asula juures on küllalt suur männik, mis kuulus parkmet
sana mõisaansambli juurde. Männik on loodusliku. päritoluga. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatu.d 196o, 1965. ja 

1968. a. 
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13. EINMANN_l mõis (Korps). Rüütlimõis. 

Tamsalu k/n, Tamsalu sovhoos (Järva-Jaani kihelkond). 

Peah~ on suur ühekordne puithoone, millel madal soklikorrus. 

Osaliselt väljaehitatud lakatoad pärinevad kaasajast. Soklikor

rus on esifassaadi s madal, relj eefist tingituna tagaküljel kõr

ge. Hoonet katab seintest kõrgem kelpkatus, millel on laugja 

joonega murdsarikas. Katuse katteks on S-kivi, räästa- ja kolm

nurkviilu ümbritsev karniis on kitsas, profileeritud ja tuge

valt eendatud, kaunistatud kogu ulatuses jõulise, profileeri tud 

hammaslõikega, nende vahel on rosetid. 

Hoone esifassaadi keskel on sammasportikus, mis eendub ker 

gelt. Teda katab kolmnurkviil eelkirjeldatud karniisiga. Viilu

alune peakarniisi friis on kujundatud triglüüfide vöö ga, millel 

ka guttulid. Viilu kannavad kivist, krohvitud, kaunilt proport

sieneeri tud doskaana orderi sambad, mille abakus ulatub üle 

karniisi. Keskmiste sammaste vahe on laiem. Sammaste tüved on 

paisutusega. Seinad on kaetud rõhtlaudvoodriga. Hoone nurkadel 

on laiad nurgaliseenid, millele asetatud hambuvaid kvaadreid 

imiteerivad kattelauad. 

Hoone aknad paiknevad tihedate ridadena, nad on rühmi ta tud 

Esifassaadis keskteljal paiknevast uksest arvates süsteemis: 

3-1-1, tagafassaadis: keskel 4 harvemalt, tiiva suunas 3 tihe

damalt, 1 äärel eraldatu.m. Otsafassaadis ühtlaste vahedega. Ak

nad on kõrged, 6-ruudulised ning omavad profileeri tud, laiu 

piirdelaudu, ülaäärel kitsas karniisilaud. Katusel on tagakül

jel säilunud paariti asetatud 4 segmentakent, esiküljel nad 

puudusid, nüüd kahel pool kesktelge kaasajal uued lakaaknakesed 

Soklikorruse aknad asuvad peakorruse akende all samas rütmis. 

Esiküljel osa on petikutena, osa väikeste lamedate akendena, 

osa puudub, sest por tikuse tõste tud pinnaga ettesõit seda ei 
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võimalda. Tagafassaadis on nad ruudukujulised, 4-ruudulised. 

Peauks hoone partikuse keskel on kahe poolega, mille tahv

lid jaotatud profileeritud vahekarniisiga kaheks. Alumine pind 

on piiratud profileeri tud liis tudega ja kannelleeri tud, ülemi

ne, kõrgem pind on all guttulitega, ülanurkadel väikeste roset

tidega. Guttulid on ka vahekarniisi nurkade all. Uksel oli va

hesambake, mis hävinud. Ukse kohal on valgmik, mis eraldatud 

profileeri tud karniisiga. Seda kaunistab kits as hammaskarniis. 

Valgmikus on trapetsikujuline ava laternale. Uks on piiratud 

laia, profileeritud piirdelauaga. Hoone tagaküljel on kaasajal 

rajatud uus, ilmetu uks, millel näotu puitirepp podestiga. Alg

sed kõrvaluksed paiknevad soklikarrusel parempoolses otsafas

saadis. 

Hoone vasakpoolses otsafassaadis on lühike puidust piken

dus, mis kaetud 1 ameda viilkatusega, katteks plekk . .Algselt oli 

see väga suur veranda, .mis vaid vähe kitsam hoone otsafassaa

dist. Tema küljed olid klaasi tud kogu ulatuses suurte akendega, 

.millel keerukas, historitsistlikus stiilis raamistik, dominee

ris pseudogooti neliksiir • .Akende all ~li kitsas rida puitpa

neele liigendatud pindadega karkassiprusside ja akende vahetul

pade vahel. Hoone esiküljel oli väike rõdu veranda ukse ees, 

millel oli diagonaaJ. varbadest rinna tis, rõdul t laskus parki 

puittrepp küljele. Veranda otsafassaad oli kogu ulatuses ava

tud, ta viilus oli seinu ühendav tugev puittala, mis tugevdatud 

vertikaalse prussiga viilu keskel. Viil oli samuti lahtine. 

Soklil ühendas seinu puitrinnatis, mis oli kujundatud eklekti

liste, ballustreid meenutavate, sabloonlõikeliste laudadega. 

Veranda lame viilkatus omas aga põhihoone räästakarniisiga sa

mades vormides räästa- ja viilukarniisi (profileering, hammas

lõige, rosetid), räästakarniis seejuures viilu all krepitud, 

jätkatud siduva horisontaalprussiga. Viilu nurgad olid toetatud 
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8-nurksetele pui tsam.mastele. Kaasajal on see veranda ü.mb er ehi 

tatud ilmetuks, kinniseks juurdeehituseks. 

Ruumid põhihoones~on anfilaadsed. Hoone katusel on säilu

nud 4 kahekaupa rühmi ta tud korstnapiipu, millel soklisimss ja 
. 

astmelise profiiliga otsakarniis. Algselt oli hoones klassit-

sistlikke kahhelkiviahjusid. 

Seega on peahoone hinnaline, klassitsistlikus stiilis pui 

hoone, mis võib pärineda XIX saj. keskelt. Histori tsistlikus 

stiilis veran.da võis pärineda sama saj andi lõpust. Hoonet kasu

tatakse elamuna ja ta on rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, osa neist paikneb peahoonega 

ühtses ansamblis, seejuures erandiikult: nad äär1stavad ansamb

liliselt tagaväljakut. Olulisemad on: 

Ait tagaväljaku küljel on pikk, krohvitud paekivihoone, mis 

omab lameda viilkatuse. Sellel on külgfassaadides ja viilu all 

nii otsafassaadides kui ka keSkteljel asuva portikuse kolmnurk

viilu all kitsas, eendatud räästakarniis. Viilude külgedel see 

puudub, sarikaid kannavad kas kensool tal ad, või on sarikajalad 

kujund ailld kitsalt üleulatuvate räästaste all. Et hoonel on 

leida raidkivi daatumiga 1896, siis see tähistab ilmselt algse

te kelpkatuse ja kolmnurkviilu ümberehitamist. Ka hoone seinu 

ja portikust kattev pritskrohv on hilisem, seotud eelkirjelda

tud remondiga. Nii on ka osa portikuse peakarniisist krohvikat

tega puidust. 

Hoone esifassaadi keskteljel paikneb kergelt eenduv, lai 

sammasportikus, millel 6 paariti asetatud doskaana orderi sam

roast, sambatüved on paisutusega, baasid toetuvad soklitele, 

kusjuures baasid on süvarihvaga, abakused ulatuvad üle peakar

niisi ääre. Sambapaaride laiemate vahede kohal on kaks suurt ja 

võrdlemisi kõrge kaarega kaetud ust, millel kaare all on valg-

"' mik. 
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Hoone omab kitsa soklisimsi. Relj eef'ist tingituna on parem 

poolse tiiva all madal soklikorrus. Hoone esifassaadi seintea 

on kahel pool portikust 3 kõrget petikut, millest äärmistel 

ülaservas ruud ukuj uline aken 8 ruudu ga, keskmised on harilike 
, 

petikutena. Petikud paiknevad ühtlaste vahede ga. Osa kaasajal 

ümber ehi ta tud. Soklikorrusel on väike s ed, lameda kaare ga kae

tud aknad. Hilisemas otsviilus on kõrge kaare ga ja krohviääri

sega väikesed, liidetud viiluaknad. 

Hoone on seega põhiosas siiski klassitsistlikus stiilis 

originaalehitus, mis pärineb peahoonega ilmselt samast perioo

dist või XIX saj. II veeranlfist. 

Tall tema vastas on täpselt samades mõõtmetea ja kujundusega 

ehitus, samuti seega klassitsistlik ehitus eelmisega ühest ehi

tusajast. Ka tema katus on asendatud hilise, kaasajast pärineva 

viilkatusega (katteks eterniit), viilud kaetud diagonaallaudis 

tusega. Vaid räästakarniis on säilitanud endise kuju, samuti on 

endisel kõrgusel portikuse viilukolmnurk. Esifassaadi suured 

petikud olid algselt akendeta, need on hoone otsafassaadides 

(ruudukujulised ja 4-ruudulised). Hiljem on esifassaadi tiiba

del keskmised petikud ehitatud suurteks usteks, mille kohal la

meda kaarega kaetud suur valgmik 12-ruuduga. 

Kaev on pargis maapealses osas puitsalvega, tema kohal on nelja

le pui tsambale toetatud varikatus. Sammaste nur gad on faasi tud 

8-tahuliseks. Viilkatuse räästad on laialt üleulatuvad, katteks 

laast. Viilutippudes on sabloonlõikega ehispitsi. Katuse all on 

diagonaalsel t ristuvatest prussidest ja tugikäppadest vahvärgi

laadne karkass, mille prussid samuti faasitud. Prusside vahel 

on diagonaalsetest põimitud laudadest ehispits. See eklektiline, 

ilmekas ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandivahetu

selt. 
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Laudad moodustavad keskmise suurusega ristküliku, mis vahemüü

ridega seotult sulgevad ristküliku kujulise sisehoov.i. Hooned 

on õhukese krohvkattega või ka krohvimata paekivimüüridega, 

kaetud seintega samakõrguste kelpkatustega, millel laastu- või 

laudkate (osalt eterniit), räästad kitsaltüleulatuvad. Hoonete 

aknad on väikesed, lamedad, 3-ruudulised. Uksed kaetud lameda

te kaarte ga. Samalaad s e te kaartega on kaetud ka väravad hoone te 

vabelises kõrges müüris. Hoonetekompleks võib pärineda XIX saj. 

II veerand1st või sajandi keskelt. 

Laut on väga pikk, õhukese krohvikihiga kaetud paekivihoone. 

Ta asub sissesõidutee äärel eraldi. Hoone on kaasajal täies 

ulatuses rekonstrueeritud, kaetud uue viilkatusega. Algsed ak

nad on suured ja kõrged, 9-ruudulised, asetatud ühtliaste vahe

dega. Ehitus võib algselt pärineda nx saj. IV veerandi st. 

Viinavabrik on suur ehituskompleks, millest säilunud umbes 

pool. Alles on kahekordne põhikorpus ja temale vasakul liiue

tuu kõrge soklikorrusega ühekordne tiibhoone, millel lakaruume. 

Hävinud on ühekordsed pikendt.1sed ja juurdeehi tused ning temaga 

ühe s grupis asunud suur nuumhärgade tall. Säilunud osa on kroh 

vi tud seintega maa- ja paekivist ehitus, mille eEiosad kaetud 

lamedate, laialt üleulatuvate räästastega viilkatustega, kat

teks 1 aast. Räästaid kandvat e kensool tal ad e otsad ja sarikaj a ... 

lad on kujundusega. Viimane sarikapaar ja penn otsviiludes ava 

tud. Vähesed aknad on erikujuga. Põhikorrusel on nad kas lame

date kaartega või nelinurksed. Teisel korrusel ja viiludes on 

kitsad ja paariti, kaetud kõrge kaarega. Al gselt oli hoone kõr

gemal osal katuseharjal väike, nelja tahuline puittornike, ijlil

lel 4 lameda viilu.ga katus ja aknad igal tahul. Vabrikul on 

kõrge 8-kandiline krohvitud korsten, millel kõrge sokkel. See 

on neljatahuline ja omab ülal lai a , eenduva ja profileeringuga 
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karniisi, mille all ha.mmaskarniis. Korstna ots on samuti laia, 
astmelise profiiliga karniisiga. Hoone võib pärineda XIX saj. 

lõpuveerandist. 

~ on väga pikk, õhukese krohvikihiga kaetud paekivihoone, mi 

kaetud seintest kõrgema kelpkatusega, katteks laast, räästad 
kitsalt üleulatuvad. Ehitus võib pärineda veel XIX saj. II vee
randist. 

Hollandi tuulik on suur, krohvitud paekiviehitus, millel 4 kor
rust. Alumine korrus on piiratud laia, 8-tahulise sokliga, mil
lel teenindusrõdu. Sokli tahkud es on kõrgete kaartega W.gavad 
avad kuni tuuliku kehani. See on ühtlaselt ahenev koonus, mis 

ülal lõpetatud laia, karniiside vahele asetatud vööga. Aknad 

paiknevad üksteise kohal, on ruudukujulised, kaetud väga lameda 
kaare ga, rõdule avaneb akende all uks. Tuuliku puitosa on hävi
nud. Ehitus on ilmekas hoone, ilmselt XIX saj. II veerandi st 
või sajandi keskelt. 

Tuuliku juures asub möldrima.i a, mis on varemeis. See on 
ilmselt tuulikuga samaealine, krohvitud paekiviseintaga ehitus. 

Park on keskmise suurusega ( 5, o ha) ja kaheosaline. Põhiosa moo 
dustab pargiala suure poolkaare sees peahoone ees. See pargiala 
on piiratud alleega (osalt hävinud) poolkaarelisel t kulgeva Tam

salu-Vajangu maanteega. Sissesõidutee kulgeb peahoone ette mõle
malt küljelt. Hoone ette jääb suur poolkaarekujuline avatud väl 
jak, millel oli vaid ehispõõsaid. Väljakust vasakule jääb vaba
kujuline harv pargipuistu, mis ääristatud kahe tiigiga, nende 

taga on viinavabrik, ümbritsetud parkmetsalaadselt looduslikust 
puistust. Väljaku paremale äärele jääb vabakujuline pargipuistu 
erandlikult kase enamusega, puud võrdlemisi tiheda istutusviisi

ga, kontrastiks vahert, üksikud paplid ja pärnad, on ka lehist. 

Pargi teise osa moodustab peahoone taga asuvat väljakut ja 
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kõrvalhooneid raami vad vähesed, vabalt asetatud puuderühmad, 
valdavalt saar ja vaher. Vahetult peahoone seina äärde on istu
tatud ritta lehtpuid (tammed), mis sulgevad küll selle fassaadi 
kuid kõrgudes üle peahoone katuse, loovad temale esifassaadi 
vaates tugeva fooni. 

Par gi seisund on rahuldav, halvem on tagaväljaku seisund, 
mis lõhutud teedest ja risustatud. 

Külastatud viimati 1974.a., pildietatud 197o.a. 
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Einmanni mõis . 

Peahoone esikülg. 
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14. ~IDMÄE mõis (Emmomäggi). Rüütlimõis. 

Rakk~ k/n, Salla sovhoos (Simuna kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mille va-

sakul otsafassaadil risti pikiteljele püstitatud tiibhoone. 

Hoone all on osaliselt väljaehitatud kelder. Sokkel on kõrge, 

eelkõige tagafassaadis, mida tingib reljeef. trhekordne põhi

korpus on kaetud üleulatuvate räästastega viilkatusega, kattek 

laast. Omab külgfassaadides lihtsaid, laiu ja eenduvaid laud

räästakarniise. Seinad on kaetud kaasajal rõhtlaudvoodriga, 

mis aga ei ole algne. Varem oli rõhtlaudvooder räästastest kuni 

aknalaudad e joonel kulgeva va.hekarniisini; madalamal, kuni sok

li veel auani oli püs tvood er. Hoone nurkadel olid 1 aiad nurga

liseenid, kaetud kvaaderlõikeliste kattelaudad ega. 

Hoone aknad ei ole korrapäraste vahedega. Nad on suured, 

3-ruudulised ja ümbritsetud lihtsate piirdelaudadega. Algselt 

olid piirdel au ad profileeri tud. Akna kohal asus murtud ja pro

fileeri tud frontoon, temast kuni aknani oli seinapind liigenda 

tud. Akende all püstlaud voodriga seinapinnal oli kaks kvaader

lõikelist suurt tahvlit. Ka rääst~rarniis oli algselt profilee 

ritud, tema all kulges hammaslõikega karniis. Peauks asub põhi

korpuse keskteljelt mõnevõrra vasemal. Ta on kahepoolega thh

veluks, mis säilitanud varaklassitsistliku kujunduse. Poolita

tud vahesambaga, jaotatud kolmeks pinnaks, millest ülemisel 

tahvlil ristkülik laiendatud nurkadega, eraldatud alumisest 

lainemotiivile lähedase kujund i ga, keskmisel tahvlil romb, sel

le all kannelleeri tud vahekarniis. Alumine tahvel on diagonaali! 

dega rihveldatud pinnaga. 

Tiibhoone eendub esifassaadis kergelt, tagafassaadis ula-

tuslikumalt. Al gselt oli ta kahe korrusega, nüQd ühe korrusega 

ja kaetud kõrge viilkatusega. Algne katus omas profileeritua, 
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eenduvaid räästa- ja viilukarniise, mille all hammaslõige. Sei 

nad olid kujundatud analoogiliselt põhikorpusele, seega mõle

mil korrusel esines püst- ja rõhtlaudvooder (osaliselt säilu

nud ka tänapäeval), kvaaderlõikeliste kattelaudadega nurgali

seenid. Aknad omavad kujunduse, mis kirjeldatud eelpool. Siin 

on osaliselt algne akende kujundus säilunud. Peauks on viidud 

samuti tiibhoone sse, ta omab valgmiku, murtud frontooni, mis 

analoogiline akende kujundusele. Ukse ees asus varem suur pal

kon, mis omas lameda viiikatuse laialt üleulatuvate räästaste

ga, sarikajalad seejuures kujundatud. Katust kandsid saledad, 

kujundusega puittulbad. :Palkoni kandekonstruktsioon oli avatud, 

ülal, akende kohal, täidetud laudpaneelidega, all aga olid pa

neelidel kvaaderlõikelised kattelauad. Palkoni külgedel olid 

suur ed aknad, esikülg aga oli ava tud, 4 tul b aga. :P al koni e e s 

oli lai puittrepp. 

Hoone on seega põhiosas XIX saj. alguse ehitus ( varaklas

sitsistlik uks), mis rekonstrueeritud täies ulatuses historit

sistlikus stiilis ilmselt XIX saj. lõpus, tõenäoliselt Kulina 

ja Kohala mõisa ehitanud meistri poolt. Ta on kasutusel elamu

na ja halvas seisundis. 

KõE_Yalhooneid oli vähe, nad asuvad pargi taga ja on kõik ula

tuslikult kaasajal rekonstrueeri tud. 

Park on väike, 2,4 ha, kuid heatasemelisas vabakujulisas stii

lis. Puud on väikestes üheliigilistes rühmades: kask, mänd, 

pappel, lehis jt. Suuremad on vahtrarühmad, eraldi on üksikult 

tammesid. Hoone ees ja taga on väikesed väljakud. Hoone asub 

künkal, kust avanevad vaated maastikku. Pargi seisund on hea. 

Külastatud viimati 197o.a., pildietatud 1965.a. 



Emumäe mõis • 
Peahoone esikülg. 

Emumäe mõis. 
Peahoone peauks. 
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15. ESSU mõis (Jetz). Rüütlimõis. 

Haljala k/n, "Õitsengu 11 kolhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone kõrge sok

likorrusega. Hoone rekonstrueerimistööd on lõpukorral, millega 
algne ilme võrdlemisi ulatuslikult muudetud. 

Algne ehitus omas keejpk kelpkatusega kaetud keskosa, mis 
omas eenduvaid kitsaid külg- ja laiema keskrisaliidi. Viimased 

olid kaetud kolmnurkviiludega. Hoone esifassaadi seinajoonel 
omas ehitus kahel pool kitsaid tiibehitusi, mis olid kaetud 

viilkatustega. Nende harjad ulatusid põhikorpuse katuse poole 
kõrgu.seni. Katusekatteks oli S-kivi, risaliitidel plekk. Vii

lude ja räästakarniisid on laiad, profileeri tu.d ja tugevalt 

eenduvad. Räästakarniisi all kulgeb kitsas vahevöö. Lai, lame 
vöö eraldab soklit. Hoone aknad olid võrdlemisi suured, 6-ruu

dulised ja om.asid laiu ääriseid • .Aknad on paigutatud ühtlaste 
vahedega. Keskrisaliidi viilus on suur segmentpetik kolmik

aknaga. Segmentaknad paiknesid ka tiibehituste otsviiludes. 

Soklikorruse aknad on põhikorruse akendega kohakuti,enamik pe

tikakendena ning seejuures laiad, kuid lamedad, piiratud krohv 
ääristega. Peauks asetses vasakpoolses külgrisaliidis. See oli 
kitsas, kahe poolega ja väga kõrge, omades ülal valgmiku. 

Keskrisaliidi ees asus suur puitpalkon, mis omas kõrge 

paekivisokli. Palkoni algne ilme oli moonutatud juba enne re
konstrueerimistöid. Trepp palkonilt kaskus paremale küljele. 

Vasakpoolsele tiibehitusele oli ehitatud väike juurdeehi
tus kõrge ühepoolse kaldega katusega, millel laialt üleulatu

vad räästad. Selle sarikaid toetasid tugikäpad pui tehispi ts iga 
Juurdeehituse esifassaadi poolel oli paariaken, kahe suure ja 

kõrge kaare ga aknaga, mis kaetud kahe liid etu.d kõrge kaare ga 

frontooniga. Nende kohal oli väike ümaraken. 
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Kirjeldatud põhikorpusest on säilunud ainult keskosa, mil

lel S-kivikattega kelpkatus. Alles on vaid kolmnurkviiluga 

keskrisaliit, moonutatud on ka aknad. Seinad on krohvitud te

rassiidiga. 

Põhikorpuse tagaküljel paiknea vasaku tiiva taga pikk kahe 

kordne juurdeehitus. See oli krohvitud kivihoone,millel klombi

tud maaki viplokkid est kõrge soklikorrus. Nurgaplekid on laotud 

seejuures hambuvate kvaadri tena. Avad on ää.ristatud soklis tel

listega ja kaetud lameda kaarega. Hoonet kattis lame viilkatus 

plekk-kattega, viilu- ja räästakarniis oli lai, profileeritud 

ja tugevalt eenduv, viilu all krepitud. Alumise korruse aknad 

olid väga kitsad, kuid kõrged, 10-ruudulised, ülemise korruse 

aknad väikesed ruuudukujulised 4-ruuudulised. Selle tiibehituse 

kohale on püstitatud uus saalikorpus, säilunud on vaid maaki

vist soklikorrus. 

Seega algse peahoone tuumik oli stiilne klassitsistlik 

ehitus, ilmselt XIX saj. I poole keskelt, temale oli väike ~uur 

deehitus vasakul tiival püstitatud ilmselt XIX saj. IV veeran

dil historitsistlikus stiilis ning juurdeehitus tagaküljele ju

ba XX saj. alguses. Rekonstrueeritav hoone on kasutusel kolhoo

sikeskusena ja on säilunud osas väga heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on väga palju, osa neist moodustab peahoonega üht 

se ansambli, osa on suuremas, korrapärases funktsionaalses rüh

mas. Olulisemad on: 

Ait on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud lameda viilka

tuseg~ (katteks eterniit). Räästad on laialt üleulatuvad. Sari

kajalad on kujundatud, nagu ka neid kandvate kensooltalade ot

sad. Esifassaadis algselt säilunud uksed on kitsad ja kõrge kaa

rega. Samalaadne on viilus asuv uks, millel lisaks krohviääris. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust. 
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Ait on väike, krohvitud paekivihoone, mis kaetud väga lameda 

viilkatusega (katteks eterniit), mille räästad on laialt üleula 

tuvad, omavad profileeritud ja eendatud räästakarniise, mis vii 

lu all krepitud. Viilus on väike ümaraken, seintee leidub väi

keseid, ruudukujulisi aknaid. Hoone võib algselt pärineda XIX 

saj. I poolest, on hiljem ümber ehi ta tud. 

Valitsejamaja on suur, kahekorruseline paekivihoone, mis kaetud 

pritskrohviga. Hoone omab väga lameda viilkatuse laialt üleula

tuvate räästastega, mille sarikaj alad, samuti neid kandvate 

kensooltalade otsad on kujundatud. Viimane sarikapaar ja penn 

on viilus avatud. Viiluväljas on ümmargune lakaaken. Hoone nur

gad on kujundatud kitsaste nurgaliseenidega. Põhikorruseks on 

esimene, millel kitsad kuid võrdlemisi kõrged aknad, kaetud vä

ga lameda kaare ga, on seejuures 6-ruudulised, avad ümbritsetud 

krohviäärisega. Samalaadaed on ka teise korruse aknad, mis on 

vaid väiksemad, pea ruudukujulised, algne raamistik ei ole säi

lunud. Külgfassaadides aknad paiknevad ühtlaste vahedega. Hoone 

võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Sepikoda on väga väikene krohvimata, lõhutud maakividest seinte 

ga hoone, mille nurgad ja avade küljed laotud tahutud paekivi

plokkidest hambuvate plokkidena, avad seejuures kaetud lameda 

kaarsillusega. Hoonet katab laialt üleulatuvate räästastega 

ja vormikivikattega viilkatus. Aknad on 12-ruudulised. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandivahetuselt. 

Ait-kuivati on suur, kahekorruseline maakivihoone, mille müürid 

ja avad teostatud eelmise hoonega analoogilises müüritehnikas. 

Hoone teine korrus on madala korrus ena. Katus on väga lame ja 

laialt üleulatuvate räästastega (katteks eterniit), sarikajalad 

on kujundatud. Põhikorruse aknad on võrdlemisi suured, pea ruu

dukuj ulised, teise korruse avad aga väga väike s ed, lamed ad. 
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Kõik avad on kaetud lamedate kaarte ga. Korsten on ~äga-kõrge, 

neljatahuline telliskivikorsten. Hoone võib pärineda viimase 

sajandivahetuse piirilt. 

Töölistemaja on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis 

kaetud Skivikattega kõrge poolkelpkatusega. Sellel lai, profi

leeritud viilu- ja räästakarniis. Aknaid on vähe, nad on väike 

sed ja kitsad, 6-ruudulised, poelviilus on suur, krohviääriseg 

segrnentaken. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt. 

Viinavabrik on suur, liigendatud ja tiibehi tustega pikaks hoo

nekompleksiks ehi tatu.d hoone, mis osadena kaasajal ulatusli

kult rekonstrueeritud. Põhiosas on ta krohvitud paekiviehitus, 

keskosas kahekorruseline. Kõik tiivad kaetud kõrgete viilkatus 

tega, millel üleulatuvad räästad (katteks on eterniit), otsvii 

lud kaetud püstlaudadega. On erisuurustea aknaid, põhiliselt 

lamedate kaarsillustega, 6-ruudulised. Hoone keskel on säilunud 

vanem madal soklikorrus pea ruudukujuliste väikeste akendega. 

Sellek korrusel on rida ruume kaetud massiivsete neljatahulise 

le keskpiilarile toetatud silindervõlvidega, millel laiad tuge 

vad vöödekaared. Seega on viinavabrik eriperioodidel ehitatud 

hoone, ilmselt kujunenud XIX saj. II poole jooksul. 

Laudad moodustavad suure, nelinurkse sisehooviga, osaliselt 

külgi sulgeva hoonetekompleksi, ehitusedon pikad, madalad ja 

krohvitud paekivimüüridega. Domineerib kaks paralleelselt ase

tatud pikka laudahoonet viiikatustega (katteks eterniit), mil

lel üleulatuvad räästad. Sarikajalad ja neid kandvate kensooli

de otsad on kujundatud, viimane sarikapaar ja penn viilus ava

tud. Osa otsviile on seejuures kaetud rõhtlaudadega. Algsed ak

nad on ruudukujulised, võrdlemisi suured ja 4- või 6-ruuduli

sed, põhiliselt paiknevad võrdsete vahedega. Hoonerühm võib pä

rineda XIX saj. keskelt, täiendustega XIX saj. lõpuveerandil. 
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Tall on suur paekivihoone, mille müürid krohvikatteta, sekkel 

lõhutud maakivist. Hoonet katab kõrge viilkatus (katteks eter

niit), räästad on kitsalt üleulatuvad. hoonel on harilike uste 

kõrval mõned suured, lameda kaarega kaetud uksed. Aknaid on 

erisuurustes, lamedaid või kõrgeid, ~6- või 8-ruudulisi. Hoone 

vasaku tiiva taga on pikk juurdeehitus samast materjalist ja 

sama kujundusega. Ehitust võib lugeda XIX saj. IV veerandist. 

Park on suur, 8, o ha. Ta on väga heas vabalmjulises stiilis. 

Peahoone on asetatud pargi taganurgale. Läbi pargi on temale 

suunatud pikk ja sirge sissesõidutee, mis omab pargi piiril ma

dalaid, massiivseid väravasambaid. Need on neljatahulised, sek

li ja profileeritud katteplaadiga puhtalt tahutud graniitplo

kid. Tee on suunatud peahoone esifassaadi keskosale nurga all. 

Sissesõiduteest vasakul kulgeb pikk, vaba piirjoonega väljakute 

rida. Peahoone ees park avaneb poolkaarekujuliseks esiväljakuks 

millel sama kujuga ringtee. Hoone esifassaadi keskteljelt suun

dub pargisügavusse teine väljakute rida. Peahoone tagaküljel 

uuema juurdeehituse ümber väike, harvalt asetatud puudega park, 

millel väike väljak hoone vasaku otsafassaadi kohal. Pargi põ

hiosa on omanud ringteede põimuva süsteemi. Valitsevad liigid 

on vaher, jalakas, pärn. Rühmiti on mändi, kuuski, eriti pargi 

äärealadel ja väljakute servades. Kontrastike on kasutatud ka 

hõbepaju. Peahoone ees väljakul oli algselt ka pügatud elupuu

dest kujundeid. Kohati on puude all tihedalt dekoratiivpõõsaid, 

eriti väljakute servadel ja äärtel, põhiliselt enela~d ja sire

lid. Park on piiratud madala maaki vimüüriga. 

Pargi seisund on rahuldav, hoone lähim ümbrus on hea hool

dusega, osa teid asfalteeritud. 

Külastatud viimati 1977.a. Pildiatatud 197ola. 
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16. HAANSALU mõis (Lilienhof). Kõrvalmõis, kuulus Pada mõisa 
juurde. 

Rägavere ~n, Rägavere sovhoos (Viru-Nigula kihelkond). 

Kõik hooned on hävinud. Mõisasüdant tähistavad vaid 

üksikud põlispuud. 

Külastatud ja pildistatud 1969.a. 



Haansalu mõis. 

Mõisaase. 
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17. HALJALA pastoraat (Haljall). Kirikumõis. 

Haljala k/n, Haljala Rahvamaja (Haljala kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega kivihoone, millel madal soklikor

rus, omab lakatube hoone otstel. Ehitus on kaetud seintest kõr

gema poolkelpkatusega (katteks eterniit), millel laiad ja eendu

vad, profileeritud laudkarniisid poolviiludes ja räästastel, vi· 

mased viilude all krepitud. Hoone aknad on rühmitatud, keskosas 

on 3-aknaline rühm, äärtel harvema asetuse ga. Aknad on kõrged, 

6-ruudulised ning piiratud krohviääristega, osahilisemate re

montidega rikutud. Algsed aknaäärised on peolviilu kolmel aknal. 

Siin on ülanurkades ja ülaääre keskel rosetid, all aga laiendu

sed. Akende all on lame6ad tahvlid sisselõikega nurkadel. Viilu

nurkad el on samuti lame d ad kolmnurkaed tahvlid. On jälgi ka ki t-

astest nurgaliseenidest. Sokliaknaid on vähe, need on väikesed. 

Hoonet on kaasajal ulatuslikult rekonstrueeritud, tagaküljel on 

suur tiib ehi tu s lava jaoks. 

Hoonet võib lugeda varaklassi tsistlikuks ehituseks XIX saj. 

algusest või saj. vahetusel t. Hoone on rahvamaja ja heas seisun

dis. 

Kõrvalhooneid on üksikuid, nad asu vad hajali Haljala aleviku 

hoonete vahel, enamikus rekonstrueeritud. Olulisemad on: 

Töölistemaja (?) on väike, ühekordne krohvi tud paekivihoone, 

mille poolkelpkatus omab räästastel ja viiludel lihtsa, kitsa 

laudkarniisi. Hoone aknad on väikesed, korrapärase asetusega ja 

ruudukujulised, raamistik kaasajal moonutatud. Peolviilus on ka 

kaks väga väikest ruudukujulist viiluakent, 2-ruudulised. Hoone 

keskel on mantelkor sten, millel kõrge korstnapiip vahevöö ja 

profileeritud 6tsakarniisiga. Hoone võib pärineda XVIII saj. 

lõpust. 



' 

, 
I • 

- 2 -

Park on väike ja vabakujuline, ta amab väljaku hoone otsa

fassaadis, kus asus algne peauks. Parki piirab küljelt ja ta

gant Haljala allikaist toi tev tiik. P arP, puis tu lii tub kiriku~ 

aia puistuga. Valitsevad liigid on vaher ja hõbepaju. Pargi. 

seisund on hea. 

Külastatud viimatil977.a., pildietatud 196o. ja 1974.a. 



' 
Haljala pastoraat. 
Peahoone pargikülg. 
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18. HULJA mõis (Huljel). Rüütlimõis. 

Kadrina k/n, Hulja sovhoos (Kadrina kihelkond). 

Peahoone on suur paekivi ehitus, mis mitmete hoonete liitmisel 

.kujundatud pikaks hooneks. 'rema põhiosa moodustab~ keskmise 

suurusega ühekordne, kuid väga kõrge soklikorrusega ehitus, 

mis kaetud kõrge poolkelpkatusega (katteks eterniit). Omab 

viilu- ja räästakarniisi, mis lai, profileeritud ja eenduv. 

Esifassaadi keskel on väike, võrdkülgne kolmnurkviii eenduva 

kitsama, profileeritud karniisiga, viiluväljas on krohviääri

sega ovaalaken, kuhu kan tud ehi tusdaatumid: 1779.2..-1835, 1850, 

1885. Neist esimene tähistab ilmselt kirjeldatava põhikorpuse 

rajamisaastat. Hoone aknad paiknevad põhiosas paariti, on suu

red ja kõrged, 6-ruudulised ning laiade krohviääristega. Pool

viilu aknad on väiksemad, samuti ääristega. Esifassaadis sok

likorruse aknad on väike s ed, ruudukuj ulis ed, tagafassaad is aga 

kitsad, väikesed, 3-ruudulised. Hoone nurkadel on kitsad, rus

teeritud nurgaliseenid. 

Esifassaadi keskel paikneb kõrge sokliga puitpalkon, mil

le lai, profileeritud puidust soklikarniis ning suurte akende

ga suletud palkon. Selle ruudustik on tiheda raamistikuga, kus 

rombi-, kuusnurga- ja kolmnurga-kujulised ruudud. Akende alune 

puitpaneeli pind on samuti liigendatud diagonaalsete liistude

ga. Palkoni t katab lame plekk-katus, mis ei varja kolmnurkvii

lu. Ehitust on kaasajal moonutatuu, ta võib pärineda viimasest 

ehitusperioodist, s.o. 1885.a. ning on teostatud historitsist

likus laadis. 

Põhihoones on ruumid anfilaadsed, hoone keskel on säilu

nud mantelkor sten. 

Põhikorpuse ga liitub temast kitsam kahekordne tiibhoone 

paremal otsafassaadil, mis esifassaadi s ühel ehi tu sj oonel, ta

gaküljel aga taandatud nii, et tema sisenurgale jääb lahtine 
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veranda. See tiibhoone on kaetud viilkatusega, mille katusehari 

on madalam põhikorpuse katusest poole võrra, ulatudes esimesel 

poelviilu kelbakolmnurga räästani. Selle tiibhoone räästakarniis 

ühtib põhihoone karniisiga, on samade vormidega. Katusekatteks 

on eterniit, millega asendati kogu hoonet katnud S-kivi, veel 

60-ndate aastate lõpul. 

Tiibhoone liitekohal on esifassaadis kõrge peauks, mille 

kohal valgmik lahendatud suure ja kõrge kaarega kaetud aknana 

teisel korrusel. Akna kohal on kitsas kaarfrontoon, mis toetatud 

konsoolidele. Esifassaadi keskosas on teisel korrusel kolmeakna

line grupp, kus väiksemad 6-ruudulised aknad, kaetud murtu~ fron 

toonidega, mille alanurgad liidetud. Need aknad toetuvad laiale, 

profileeritud vabevööle, mis toetatud alakorrusel kolme avaga 

kaarpetikuga. See omab kõrgeid kaari, millel lai, profileeritud 

ääris, kaarte kannad toetuvad neljatabulistele poolsammastele 

( 2 tk.) ja veerandsammastele ( 2 tk.), millel profileeri tud talu

mi vöö. trhes petikus on väike uks. Teised esifassaadi aknad ja 

uksed omavad murtud frontoone. 

Tagafassaadis on aknad teisel korrusel põhiosas kolme kaupa 

rühmades, on piiratud lamedate krohviääristega. Alakorrusel on 

kolm kõrge kaarega petikut, milledes nelinurksed aknad. Petikute 

kohal on kõrge kaarega, liidetud, kitsad kaarfrontoonid, mis 

toetatud astmelistela konsoolidele. Öisenurgal paiknev lahtine 

palkon toetub kõrgele soklile ja avaneb teisel korrusel. 'ra on 

kaetud ühepoolse kaldega lameda katusega, katteks plekk, millel 

kitsas, eenduv ja profileeri tud puitkarniis, toetatud kujundatud 

otstega taladele. Katust kannab nurgal sale, valatud metallsam

mas historitsistliku kujundusega ( akantuslehed, tüvesevõrud jms. 

Verandalt laskub parki kitsas metalltrepp. 

Vaheehitus on seega kujundatud historitsistlikus stiilis 

pseudogooti ja -klassitsistlike elementidega, ta võib pärineda 

1885.aastast. 
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Tiibhoone lõpetab kõrge tornilaadne ruudukujulise 

niga ehitus, mille kõrge katus on kaetud kelpkatusega. Selle 

räästas on tiibhoone räästast kõrgemal kuni 1,5 m, vormilt kor

dab põhihoone räästakarniise. Hoone nurgad on kujundatud rus

teeritud nurgaliseenidega. Esifassaadis on alakorrusel vaid uks 

ülakorrusel oli aga kaks väga kõrget ja kõrge kaarega kaetud 

akent, mis piiratud krohviääristega. Tänapäeval on nende kohal 

väikesed, nelinurkaed aknad • .Analoogilised aknad olid ka taga

küljel. See ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest, ilmselt 

1835.a. ehitusperioodist, temas on klassitsistlikke detaile. 

Ka vasakul tiival omas põhikorpus esifassaadi eenduva tor

nilaadse väljaehituse, mis omas aga kaks madalamat korrust, 

teine korrus kõrgemate, 6-ruuduliste akendega. 

Kirjeldatud hoonetekompleksile on paremal tiival liidetud 

pikk ühekordne ait. Tema esifassaadi ehitusjoon ühtib teiste 

hoonetega, sama ka tagafassaadis. Ehitus on kaetud poolkelpkatu. 

sega (katteks eterniit), millel lai, puidust, profileeritud 

räästakarniis. Aida vanemad uksed on ruutkalasabamustris laudis

tusega. Tagafassaadis on väga kitsad piluaknad, paigutatud üht

laste vabedega ning piiratud tugevate prusslengidega. Aida lii

tekohal peahoonega on hilisema päritoluga ehituseosa, kus paik

nenud ka eluruu.me. Aida põhiosa võib olla peahoone põhikorpuse

ga samaealine, vaheosad aga võivad pärineda XIX saj. II poolest. 

Seega on peahoone kujunenud pika aja vältel, alates XVIII 

saj. II poolest kuni XIX saj. lõpuveerandini, seega alatest ba

rokist kuni historitsismini. Hoonet kasutatakse elamuna ja ma

j andusruu.midena, ta on ebarahuld avas seisWldis. 

Kõrvalhooneid oli võrdlemisi arvukakt, kuid nad on enamuses 

täies ulatuses ümber ehitatud. Nad paiknesid osaliselt esivälja

ku külg ed el peahoone ga üht ses ansamblis. Säilunuist kirj el d amis

väärsem on: 
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Tall (?) on krohvitud paekivihoone, mille algne poolkelpkatus 

on asendatud kaasaegse viilka tu sega. Hoone omas kõrge kaare ga 

kaetud avasid, s.h. lakaukse pool vi ilus. Ehitus võib algselt 

pärineda XIX saj • keskelt. 

Park on väike, paiknedes põhiliselt peahoone taga. Hoone ette 

jääb avar nelinurkne väljak sissesõiduga küljelt ning ringteega 

väljal. Puuderühmad paiknevad vabalt sissesõidupoolsel küljel 

ning kõrvalhoonete vahel, ka peahoonest vasakule jääv väljaku

äär on tiheda puudeekraaniga, mis sulevad avara välja külgedel t. 

Park peahoone taga on tiheda istutusviisiga, siin on puid rühmi· 

tatud: saar-kuusk, pärn-kuusk, on ka vahert, sangleppa, Xuna 

pargiala on allikaline. Alleede fragmente on ka mõisasüdant karu 

jalt läbival maanteel. Park esiväljaku osas hääbunud, enamik 

puudest kuivanud, tagaküljel on aga pargiala metsistunud. Maan

teel on lehtpuuallee, põhiliselt saartest. 

Külastatud viimati 197o.a., pildietatud 1965. ja 197o.a. 
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Hulja mõis. 
Peahoone esikülg . 



19. HÖBEDA mõis (Hoebbet). Rüütlimõis, kuulus Vatku mõisa juurde 

Kadrina k/n, Viitna sovhoos (Kadrina kihelkond). 

Peahoo~ on väike, ühekordne krohvitud kivihoone, millel laka

tube hoone otstel. Seejuures on sinna ehitatud kaasajal uusi ruu 

me katuseakendega külgfassaadides. Hoonet katab seintest kõrgem 

viilkatus laialt üleulatuvate räästastega (katteks eterniit), 

räästad alt kaetud laudadega. Hoone ühtlaste vahedega asetatud 

aknad on väikesed, kaasajal moonutatud. Peauks asub hoone kesk

teljelt mõnevõrra paremal. 

Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keskelt pärinavaks 

ehituseks, ta on rekonstrueerimisel elamuks. 

~alhooned paiknevad avara esiväljaku äär tel, kuid ei ole 

palju, säilunud on kaks hoonet. 

Laut on väga pikk krohvimata maakivihoone, mis kaetud madala,uue 

kiilkatusega, katteks eterniit. Hoone ühtlaste vahedega paiguta

tud aknad on ruudukujulised, väikesed ja 4-ruudulised. Uksed on 

kaetud kalasabamustris laudvoodriga. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. II poole keskelt. Tema taga paralleelselt teine, vanem lau

dahoone, mis paekivimüüridega. Hoonest alles madal vare. 

Majandushoone, mille funktsioon määramata, on väike ühekordne 

kivihoone, lõhutud, krohvikatteta maakividest, tellistega on 

avade küljed. Hoonet katab kõrge viilkatus, katteks laast, rääs

tad kitsalt üleulatuvad • .Aknad on asetatud korrapäraste vahede

ga, nad on ruudukujulised ja 4-ruudulised. Uks asetseb hoone ke 

teljel. Avad on kaetud lameda kaarega. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. lõpuveerandist. 

park puudub, on väike h aljasala peahoone ees, mis läheb üle ava

raks majandushooviks. Vahetult hoone ees mõned vabalt asetatud 

kased ja vahtrad. Ehitus asub avamaastiku piiril, eraldatud vaid 

kitsa aiakese ga, kus sirelid ja lumemarja. Puistu seisund rahul
dav. 

Külastatud ja pildistatud 1976.a. 



\. Hõbeda mõis. 
Peahoone esikülg. 
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20. H~RMA mõis (Hermannshof). Kõrvalmõis, kuulus Käru mõisa 

juurde. 

Simuna k/n, kolhoos 11Võit 11 (Simuna kihelkond) 

Peahoone on hävinud jäljetult. 

Kõrvalhooneist säilunud üksikud. Olulisemad on: 

Ait-kuivati on keskmise suurusega hoone lõhutud maakividest 

krohvikatteta müüridega, kus hoonete nurgad ja avade küljed 

laotud tellistega, seotud müüriga hambuvate plokkidena. Avad 

kaetud lamedate kaarte ga. Hoone viilkatus on laialt üleulatu

vats räästastega, katteks laast. Ehitus võib pärineda XIX saj. 

IV veerandist või sajandi lõpust. 

Lau t on pikk kivihoone, müürid laotud lõhutud ja klombi tud maa

kividest meisterlikus müüritehnikas. Avade külgedel esineb tel

list. Hoonet katab kõrge viilkatus (katteks eterniit), millel 

üleulatuvad räästad. Aknad on võrdlemisi suured, kõrged, paigu

tatud ühtlaste vahedega. Ehitus võib pärineda XIX saj. algusest 

Park võrdlemisi suur, kujundatud osa läheb sujuvalt üle met

srucs. Tuumik on segastiilis, siin on väike, avatud väljak, kus 

üksikuid puid, väljaku suunas on alleesid, äärtel ka tihedates 

ridades puid. Domineerivad vaher, pärn, on ka kuuske. Park on 

maha jäetud ja metsistunud. 

Külastatud ja pildistatud 1969. a. 



Hõrma mõis . 

Ainus säilinud hoone 
mõis asiidamiku s 



' 

21. IDAVERE mõis (Itfer). Rüütlimõis. 

Haljala k/ n, Viru kolhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Ta asemest järeldub, et hoone oli keskmi

se suurusega kivihoone, ilmselt ühekordne. 

Kõrvalhooneid oli keskmisel hulgal, enamik aga hävinud. Oluli

semad säilunuist on: 

Laudad moodustavad suure, ruudukujulise hoovi ümber kolmelt 

küljelt liidetud pleki. Hooned on krohvitud paekiviseintega 

ning kaetud ühendatud katustega, millel otsas täisviil. Need 

on kaetud püstlaudadega, Räästad on üleulatuvad, katteks eter

niit. Enamik algseist akendest on lamedad keskmise suurusega, 

8-ruudulised. Hooneterühma on kaasajal rekonstrueeritud. Alg

sed ehitused võivad pärineda XIX saj. keskelt. 

Ait on keskmise suurusega paekivihoone, millel õhuke krohvika

te. Hoonet katab kaasaegne lame viilkatus üleulatuvate räästas 

tega. Säilunud on mõned algsed aknad. Need on väga lamedad ja 

väikesed, 2-ruudulised, kaetud lameda kaarega. Hoone võib pä

rineda XIX saj. II poole keskelt. 

Küün-rehi põllul on väga pikk kivihoone krohvitud paekivist, 

kuid tema üks ots on kivitulpade vahele villitud rõhtplankudes 

Hoonet katab viilkatus, üleulatuvate räästastega ja laastukat

tega (osalt eterniit). Ta omab keskosas juurdeehituse, mis 

täisnurga all hoonele. Ka see on kaetud laastukattega viilkatu

sega, viil püstlaudadega. Hoone võib pärineda XIX saj. II poo

le keskelt. 
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Park on keskmise suurusega. Peahoone on asetatud tema äärele, 

omab väikese, poolkaarekujulise esiväljaku, kuhu ettesõidutee 

saabub küljelt. Pargi pu1stu on üldiselt tihe, eriliselt kujun 

d am ata vab as planeeringus. Väljakuid ei esine. '.re e par gini ja 

selle taga metsaealuni on lehtpuualleega. Valitsevad liigid on 

vaher, jalakas, saar ja tamm. On ka hobukastani t. 

Pargi seisund on halb, ta on metsistunud, puistu on kah

j us ta tud. 

Külastatud viimati 1968.a., pildistatud 196o. ja 1968.a • 



Id av ere mõis. 

Peahoone ase. 



22. INJU mõis (Innis). Rüütlimõis. 

Viru-Jaagupi k/n, Inj u Lastekodu ja Ed. Vilde nim. kolhoos 

( Viru-Jaagupi kihelkond) . 

Peah~ on suur, liigendatud ehitus, millel ühe- ja kahekord

seid tiibu. Hoone on erandlik - ta on puhtalt tahutud kella

kast, kohalikust paekiviplokkidest, kõik detailid (karniisid, 

frontoonid, äärised, jne.) on samuti raiddetailid. 

Hoonet katab väga lame kelpkatus, katteks plekk. Samalaad 

ne ka tu s on ka kahekord sel korpusel. Räästakarniis on erakord

selt lai, profileeri tud ja tugevalt eend atud. Räästakarniisi 

all kulgeb lai vöö, milles avanevad mezzaninokorruse sarnase 

lakakorruse väikesed paarisaknad. Akende kohal on karniisi all 

kitsas, profileeritud karniis, akende all on aga lai, astmelis 

profiiliga vöö. Kahekordne korpus hoone keskel omab laia ja 

lihtsa profiiliga korrustevahelise vahekarniisi. Kitsas kar

niis on ka kergelt eenduval soklikorrusel. Akende kuju erifas

saadides on väga varieeruv. 

Kõige elavamalt on liigendatud hoone esifassaad. ]1assaadi 

paremal tiival kõrgub kahekordne lai korpus, mis eendub fassaa 

dis. Tema äärtel on väga laiad liseenid, läbi lõigatud korrus

tevahelistest karniisidest. Hoone vasaJrul, võrdlemisi pikal 

tiival on samuti eenduv kitsam risaliit (ühe alrnaga), mis een

duv võrdselt kahekordse korpusega, nurkadel samuti laiad lisee 

nid. Risaliidi ja viimatimainitud korpuse vahel on 3 avaga lod 

z alaadne kaaristu, mille tagasein sügavalt taand atud. Põhikor

ruseks on esimene korrus. 

Kahekordse korpuse esimesel korrusel on kaks suurt ja kõr 

get lameda kaare ga kaetud aken t, mis 4-ruudulised. Aken d e pa

lestikul on nurgad faasi tud, almalaud karniisina. Akende kohal 

on aga lai ja eendatud, sügavalt profileeritud kaarfrontoon, 

mille nurgad murtud alla ja akna külgedel murtud faas horison-
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taalseiks. Kaart lõikab suur, voluudile lähedase kujuga luku

kivi. Kirjeldatud akende vahel on sama kõrge ja lai kaarniss, 

astmelise palestikuga, kaetud samalaadse lukukiviga ja profilee 

ringuga frontooniga. See on vaid kõrge kaarega ja toetub akende 

murtud frontoonide horisontaalsetele pikendustele. 

Teise korruse aknad sellel korpusel on lihtsama kujunduse

ga ja väiksemad. Nad toetuvad korrustevahelisele karniisile ja 

on kitsad, kaetud kõrge kaarega, akende kohal on kitsad kaar

frontoonid, lõigatud aknasillusest,tõusva suure lukukiviga. 

Froutoonide alaotsad on ühendatud. Kokku on aknaid 5, keskmine 

neist petikaken. 

Lakakorruse aknad on väga väikesed, ruudukujulised ja ase

tatud paariti, kokku 6 akent. Nende vahel on astmelise palesti

kuga ruudukujulised petikud. Soklikorrusel on kaks lameda kaa

rega kaetud keskmise suurusega akent, millel kõrge lukukivi. 

Hoone katuse nurkadel on kaks laia ja madalat, nelj atahulist 

tulpa, millel astmelise profiiliga karniis. Tulpade vahel on 

metallparapett, selles sepistatud spiraalsed kujundid. 

Analoogilise kujundusega on vasaku tiiva soklikorruse ja 

põhikorruse aknad. Viimased kordavad seega kahekordse korpuse 

vastavaid aknaid kõigis detailides, puudub vaid niss. Lakakor

ruse aknapaar on vaid risaliidis. Tema kohal on attika, millel 

nurkadel tulbad, katteks karniis. Tulpade vahel on attikapind 

liigendatud ristkülikukujuliste tahvlitega. Algselt tõusis at

tika keskelt kõrge lipuvarras, tema allosa omas metallist sepis 

tatud kujundid. 

Lodza kaaristu 3 kaart on kõrged, kaartel on faasitud nurk 

sillusel on lai lukukivi. Silluse kohal on kitsas kaarfrontoon, 

mida lõikab lukukivi, froutoonid on omavahel ühendatud. Kaarte 

kannad toetuvad neljatahulistele kõr getele sammastele, millel 

lai ja eenduv profileeritud talumivöö, selle all laiendatud 
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samba ülaosa. Viimase alt kuni soklini on sammaste nurgad faa

situd. Sambad toetuvad lodza massiivsele rinnatisemüürile. Kok

ku on 2 täissam..mast ja 2 poolsam.mast. Jl.innatis on madal, kaetud 

profileeritud karniisiga katteplaadiga. Rinnatise pind on sam

maste pjedestaalide vahel liigendatud ristkülikukujuliste tahv

litega. Keskmiste sammaste vahelt laskub kõrge raidkivitrepp 

astmelise massiivse äärisega, millel katteplaat. Trepi alaosa 

laieneb kolmele küljele. Lodza soklis kahel pool treppi on sek

likorruse aknad, mis kordavad eelkirj eld atuid. Lakakorruse paa

risaknad on iga kaare kohal, nende vahel on liigendatud pinnad, 

nagu kirjeldatud eelpool. Risaliidi attika ja kahekordse kor

puse vahel on madalate tt.llpade vahel sepistatud parapett, nagu 

kirjeldatud eelpool. 

Hoone vasakpoolne otsafassaad on kergelt eendatud laia 

keskrisaliidiga, mis kaetud lameda kolmnurkviiluga. Selle rääs

takarniis kord ab hoone räästakarniisi vorme, vaid viilualune 

karniis on kitsam, tugevalt eenauv. Sokli- ja põhikorruse aknad 

kordavad eelkirjeldatuid, keskrisaliidis on kolm akent väga 

kitsaste vahedega, frontoonid on liidetud tiibadel üks. Laka

korruse aknad on vaid keskrisaliidis, nende vahel seinapind lii 

gendatud eelpool kirjeldatud viisil. Yiilu tipus oli algselt 

teine lipuvarras, mille raidkivist tugi on säilunud. 

Tagafassaadis eendub tugevalt kogu hoonet läbiv kahekordne 

korpus. Tema teise korruse, sokli- ja lakakorruse aknad korda

vad selle korpuse esifassaadi, vaid keskmine petikaken on siin 

aknaks. Alumise korruse aknad on siin vaid lihtsamad. Need on 

kõrged ja kitsamad paarisaknad ( 2 paari), mis kaetud kõrge kaa

rega. Kaarte kannad toetuvad akende vahel vahesambale, millel 

talumivöö, külgedel samuti talumivöödele, mille all akende pa

lestik profileeritud perspektiivpalestikuna. Paarisakende all 

on ühine karniis, akende kohal aga liidetud kitsad kaarfrontoo-
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nid, mis krepitud aknasilluste kõrgete lukukividega . .Aknapaari 

de vahel on korrustevabelise karniisi all väike ümaraken. Kõr

ge kaare ja frontooniga aken on ka kahekordse korpuse paremal 

külgseinal alakorrusel. Selle korpuse vasakule tiivale liitub 

lühike, kitsas ja kahekordne pikendus, millel sein fassaadis 

kergelt taand atud. Tema soklikorrus on põhihoonega samal kõr

gusel ja analoogiliste akendega. Alumine korrus aga põhihoone 

peakorrusest madalam, sama ka tema teine korrus. Alumisel kor

rusel on siiski kitsad ja kõrged aknad, kaetud eenduvate sil

lustega ja lamedate kaartega. Teise korruse aknad on väikesed 

ja ristkülikukujulisad • .Aknad on asetatud ühtlaste vahedega. 

Tiibehi tust katab väga lame kelpkatus, mille karniis kordab 

põhihoone räästakarniisi vorme. 

Põhikorpuse tagafassaadi parempoolsel tiival otsaseinast 

tagaeiastega eendub tugevalt viie võrdse laiusega tahuga kivi

palkon, millel sokkel, rinnatis ja räästakarniis raidkivist, 

seinad aga k:rohvitud pindadega. Sekkel omab 4-tahus laia ja 

lameda kaare ga kaetud ava, mille silluses kõrge lukukivi. Sok

likarniis on profileeritud, lihtsa profileeringuga on ka akna

laua joonel kulgev vahekarniis. Räästakarniis ja tema all kul

gev lai vöö kordavad põhikorpuse vastavaid vorme (nad on kõik 

ühel kõrgusel, liidetud). Vaid nende vahel on seinapind liigen 

datud pritskrohviga kaetud ristkülikukujuliste lamedate tahvli 

tega. Igas tahus on väga suur kaarava kõrge kaarega. Mõnes :a 

neist on keeruka raamistikuga suur aken, kus ruud u- ja ringi

kujulisad ruudud ühendatud veneetsia akent meenutavas raamisti

kus. Avad on ääristatud laia äärisega, kaarte nurkadel on sei

napind taas kolmnurksete pindadena kaetud pri tskrohviga. AVE:l.

des on eraldi raamina suur kaar, mille kannad on toetatud üm

marguse ristlõikega, eklektilise kujundusega metallsammastele. 

Taolised sambad on P.aari ti ka avad e kaarte all paari ti, nii et 
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tahkude nurkadele on koondatud 4 sammast. Kaarsilluste ja kaa

re vahel on avades mitmesugused tüvesevõrudega kujundid kinni

tuseks. 

Palkoni ning kahekordse korpuse vahel on hoone ühekordse 

tiivaseinas üks aken ja uks, mis kaetud kõrgete kaartega, Ukse 

ees on kitsas, kõrge kivitrepp astmelise äärisega. 

Siseruumid on osalt anfilaadsed. Ka korstnad on raidki

vist, omavad sokli ja laia, profileeri tud ning tugevalt eendu·

va otsakarniisi. 

Seega on peahoone ilmekas ja hinnaline historitsistlikus 

stiilis ehitus, kus keerukalt põimuvad renessansslikud ja klas 

sitsistlikud elemendid. Hoone ehitusaeg on dateeritud esifas

saadis kahekordse korpuse nurgaliseenide kohal tekstiga "ANNO" 

"1894". Hoone on lastekodu ja heas seisund is. 

Kõrvalhooneid on säilunud vähe, ilmselt ei olnud neid palju ka 

varem. N ad paiknevad eraldi rühmas maantee äär es. Olulisemad: 

Valitseja-teen~ate maja on suur, kahekordne, krohvitud kivi

hoone, mis kaetud lameda viilkatusega. Sellel laialt üleulatu

vad räästad, mille all sarikajalad on kujundatud. Viimane sari 

kapaar penniga on viilus avatud, katusekattake on plekk. Hoone 

seinad on kaetud pritskrohviga, nurkadel on kitsad, valgenda

tud nurgaliseenid. Akende kuju on kaasajal ulatuslikult muude

tud, algseks kujundusvõtteks tuleb lugeda kitsast krohviäärist 

uutel akendel. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega. Hoone võib 

pärineda peahoonega samast ehitusperioodist. 

Ait-kuivati on suur, kahekordne kivihoone, mille müürid laotud 

krohvimata, lõhutud maakividest, nurkadel hambuvad plokid on 

seejuures klombitud. Samasugused plokid katavad ka avade kaari 

ja äär1stavad neid. Sillus te kivid on seejuures klomb i tud tra

petsikujulis teks plokkid eks. Müüri tehnika on kõre;e kv ali teed i-
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ga. Hoonet katab väga lame ja laialt üleulatuvats räästastega 

viiikatus (katteks eterniit), millel sarikajalad kujundatud, 

samuti neid kandvate kensooltalade otsad. Uksed ja aknad on 

kaetud lamedate kaartega, v.a. otsafassaadi viilus suur viilu

uks ja teda äär i s tavad kõrged aknad, mis omavad kõrgeid kaari. 

Vaid osa aknaist külgfassaadis on asetatud korrapäraselt. Nad 

on kitsad ja väikesed. Hoonel on kaks kõrget kurstent, üks tel

listest, teine laudkorsten tuulutuseks. Hoone võib pärineda XX 

saj. I veerandist. 

Laut on pikk, paekiviehitus, millel õhuke krohvikate. Hoonet 

kattis lame viilkatus, mis kaasajal kõrgendatud, kaetud eter

niidiga. hoone avad on piiratud paekivist puhtalt tabutud plok

kid est ääristega, kaetud seejuures lame d at e kaarte ga. Hoonet 

on kaasajal tunduvalt rekonstrueerimisega moonutatud. Algne on 

keskosas eenduv ld tsas ja pikk tiibehi tus ( söödaköök), millel 

algne lame viilkatus, katteks plekk, räästad üleulatuvad. Tema 

seinad ja uksed on analoogsest materjalist ja kujundusega, kui 

põhihoonel. Aknad on aga kaetud kõrge kaarega, mille eenduvas 

äärises lukukivi, akna all karniis, mis toetub koonusekujuliste 

le konsoolidele. Laut on peahoonega üheealine ja historitsist

like detailid ega. 

Park on suur ( 4, 3 ha) ja kaheosaline. Peahoone ette jääb avar 

väli, mis liigendatud vaid üksikpuudega vabakujuliselt, piira

tud ringteega (jalgtee). Ettesõit on paremalt küljelt. Väljaku 

selles servas on tihedaid puuderühmi, põhiliselt kuused, üksi

kud vahtrad. Hoone seinte ääres on palju ronitaimi ja sokkel on 

mähitud dekoratiivpõõsastesse, s.h. elupuu, palju mägimändi. 

Ka hoone vasalrule otsafassaadile jääb avar, vaba piirjoonega 

väljak. Väljakutel on mõned siberi nulud, kuuserühmad, männid, 

üksikud lehtpuud. Pargi teise osa moodustab vasakule ~ääv suu-
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rem ( 11,4 ha) parkmets loodusliku männikuga, mis täiendatud 

kuusega, jalakaga, vahtraga. Seotud keeruka, põimuva teedevõr

guga. Enamik metsaalast sule~ud ilmega tiheda loodusliku alus

metsa tõttu. Pargi seisund on hea, parkmets on aga halvas sei

sundis, eriti suurfarmi läheduse tõttu. 

Külastatud viimati 1972. a., pildistaiud 1969. a. 



• 

Inju mõis. 

Peahoone esikülg. 

Inju mõis. Peahoone otsvaade. 



• 
23. IMASID mõis ( Männikorb). Riiü tlimõis. 

Saksi k/n, Imastu Defektiivsete Laste Kodu (Kadrina kihel
kond). 

Peah~ on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, millel 

kõrge soklikorrus ja tube lakas hoone otstel. Hoonet katab S

kivikattega viilkatus, millel laiad, profileeritud ja tugevalt 

eendatud räästakarniisid. Viilu ü.mbri tsev karniis sama vormiga, 

v.a. kitsam viilualune karniis. Räästa- ja viilukarniisi all 

lai vöö, milles iga akna kohal väike, ümmargune lakaaken, vöö 

all aga on lai, profileeri tud vahevöö. Ka aknalaudad e joonel 

kulgeb kitsas, profileeritud vahekarniis. Soklikorrus on samut· 

eraldatud profileeri tud laia simsiga. 

Hoone esifassaadi keskteljal t mõnevõrra paremale nihu tat 

eendub tugevalt lai keskrisaliit, mis tegelikult palkoniks. Ka 

selle seinapinnad on liigendatud eelkirjeldatud horisontaalsi

ie vööde ja karniisidega, risaliiti kattev kolmnurkViii omab 

samuti räästakarniiside vorme kordava viilukarniisi, viiluväl

j as on ü.marpetik. Seinapillnad omavad täiendava liigenduse veel 

ühe kitsa, profileeritud vahekarniisiga akende kohal ning nur

kadele asetatud laiade, tahvlitega liigendatud pindadega nurga 

pilastrite näol, mis toetuvad aknaaluslaudade joonel kulgeva~e 
karniisile ning ulatuvad akende kohal kulgeva vahekarniisini. 

Risaliidi ees on temast vaid vähe kitsam massiiv.ne ja lai tre

pipodest terassina, millelt laskub lai, astmelise äärisega 

trepp. Nii trepp kui podest on laotud suurtest, puhtalt töödel 

dud raidkiviplokkidest (graniit) puhta vuugiga. Podesti ümbrit

seb valatud malmrinnatis histori tsistlike motiividega. Podesti 

all on ruum. 

Hoone aknad on suured ja kõrged. Keskrisaliidis on nad 

kõik kõrgete kaartega, ka peauks, piiratud laiade, profileeri

tud krohviäärisitga. Risaliidist paremale tiivale jäävad 2 
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kõrge kaarega akent, milledel profileeritud kitsas ääris, aken

de kohal profileeritud kaarfrontoonid, mis liidetud. Esifassaa

di vasakul tiival on aga 3 harilikku 6-ruudulist nelinurkset 

akent, piiratud krohviääristega, nagu eelmisedki, kaetud aga 

profileeritud, murtud frontoonidega, mis ühendamata. Tagafassa 

di, samuti vasakpoolse otsafassaadi aknad kordavad viimatikir

j eld atuid, vaid paari ti asetatud akendel on frontoonid ühendatu 

Otsafassaadide kolmnurkviiludes on kolm liidetud väiksemat 

(kitsamat) kõrge kaarega akent, millistel krohviäärised puudu

vad, on aga liidetud 3 kaarfrontooni. Kolmelt küljelt ümbritseb 

neid aknaid~ 3 ümarakent, piiratud lamedate krohviääristega. 

Samad äärised on ka räästakarniisi aluses vöös pailmevatel väi

kestel ümarakendel. 

Aknad paiknevad üldiselt ebaphtlaselt, korrapärasemalt ta

gafassaadis, kus keskosas on aknad paariti, äärtel üksikud ak
nad, korrapäraselt on asetatud ka keskrisaliidi almad. Kõikide 

põhikorruse akende all paiknevad ruudukujulised suured soklikor 

ruse aknad, mis 4-ruudulised. 

Hoone vasakul otsafassaadil on kitsas juurdeehitus, mis 

viidud taga~assaadiga samale ehitusjoonele. Tema seinapind on 

liigendatud põhiehitusele iseloomulike horisontaalsete vööde ja 

karniisidega, omab väikese kolmnurkviiluga viilkatuse, mille 

räästa- ja viilukarniisid kordavad põhihoone vastavaid vorme. 

Väljaehitusest laskub esifassaadi suunas trepp. 

Hoone paremale otsafassaadile on püstitatud väikese krohvi 

tud seintega vaheehituse abil suurem juurdeehitus puhta vuugiga 

punastest tellistest. Sellel ehitusel on madal, krohvimata, lõ

hutud maakividest sokkel, mille tõmtu tema põhikorrus (olgugi 

et sama kõrge kui peakorpusel) on peakorpusest madalamal. Ehi

tust katab lame viilkatus, mille hari risti põhikorpuse pikitel 

jele, ühendava vaheehituse katusehari on aga sellega samasuuna-
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line. Katusehari ulatub põhikorpuse viilualuse karniisini. Ka

tusekatteks on plekk, kolmnurkviilu- ja räästakarniisid on ki t

sad, profileeri tud ja tugevalt eendatud, laia vahevöö all rääs

tastest madalamal on lai, profileeritud vahekarniis. Iolmnurk

viilude väljades on ääristega ümmargused viiluaknad. Ehituse 

esifassaadis on 3 liidetud akent, teistes fassaadides on aknad 

põhiliselt liidetud kahekaupa. Aknad on keskmise suurusega, 

4-ruudulised ja omavad kõrge kaarava, mis kaetud profileeri tud 

konsoolidele toetatud kõrge ja kitsa kaarfrontoonidega, mis 

liidetud. 

Hoonet võib lugeda historitsistlikus stiilis ehituseks, 

kus kasutatud klassitsistlikke detaile, ta võib pärineda XIX 

saj. lõpust, juurdeehitus on samas laadis ehitus, võib pärineda 

juba sajandivahetuseit või XX saj. algusest. Hoone oma arhitek

tuurselt lahenduselt ja detailidelt meenutab lähedast Pruuna 

mõisa (Ambla kihelkond), seega võib teda omistada samale auto~i 

le. Hoones on lastekodu ja ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole arvukalt, paljud on hävinenud. Nad asuvad 

iseseisvas rühmas pargi äärel, peahoonega on nad sidumata. 

&! on suur, krohvi tud ki vihaone, mis kaetud kaasaegse kõrge 

viilkatusega, algne võis olla kelpkatus, mille lai, eenduv ja 

profileeritud räästakarniis säilunud kõigil fassaadidel. Hoone 

nurgad on kujundatud laiade rusteeritud nurgaliseenidega. Kogu 

esifassaad on lahendatud kaaristuga, mille taga sügav ulualune. 

Arkaadide kaared on kõrged, nad toetuvad profileeritud, laiade

le talumivöödega massiivsetele neljatahulistele sammastele, mil 

le nurgad faasitud. Ehitust võib lugeda varaklassitsistlikuks, 

ta võib pärineda XVIII saj. lõpust või saj andivahetusel t. 

Valitsejamaja on väike, krohvitud kivihoone, mis omab mansard

korruse. Hoonet katab plekk-kattega murdviilkatus, millel lai 
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eenduv, profileerimata lihtne krohvikarniis. Viiluväli kaetud 

rõhtlaudadega, liigendatud katuse murrujoonel kitsa vahelauaga. 

Hoone nur gad on kujundatud hambuvate kvaad erliseenid ega. Vi ilu 

all on otsafassaadides nelinurksete petikute vöö. Hoone aknad 

on erisuurusega 2- ja 3-poolega ja juugendlikul t tiheda ruudus

tikuga raamidega (all suured, ülal väikesed). Katusel on välja

ehitusi lakatubadele üksteise kohal. Alumised kaetud viilkatus

tega, ülemise ühepoolse kaldega katustega. Viiluaknaid piiravad 

rombikujulised lakaaknakesed. Need, nagu viiluaknadki, omavad 

profileeritud piirdelaudu. Põhikorruse akendel on aga kitsad 

krohviäärised. Hoone on seega mõningate juugenditunnustega ehi

tus XX saj. algusest, kuid tema tuumik, kiviosa, võib olla vane.n 

Töölistemc:.j a (?) on keskmise suurusega ühekordne maakiviehitus 

lõhutud kividest, kus põhikorrusel kivide vahed laialt krohvi

tud. Omab lakatube hoone otstel. Nurgad on laotud hambuvatest 

kvaadriteks klombitud ja rustikas töödeldud kiviplokkidext. 

Avad on piiratud tellistega, mis seotud müüriga hambuvate plok

kidena. Aknad põhikorrusel on suured, 6-ruudulised, lakatubade 

aknad on väiksemad , samuti 6-ruudulised. Ehitust katab lame ja 

laialt üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eterniit), 

millel sarikajalad lihtsa kujunduse ga. Hoone võib pärineda XIX 

saj. lõpust. 

Kuivati on väike, krohvimata ehitus lõhutud maakivist. Hoonet 

katab üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks plekk. Avad 

on ääristatud tellistega, viilu tipus on väike ümaraken. Kors

ten asub hoone katuseharja keskel, on kõrge, neljatabulille tel

liskivikorsten. Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Laut on pikk, krohvimata ehitus lõhutud maakividest. Hoonet ka

tab laialt üleulatuvate räästastega ja laastukattega viilkatus. 

ee~a Sarikajalad lihtsa kujundusega, viimane sarikapaar penni ga 

viilus avatud. Avad on piiratud telliste ga, kaetud lameda kaa-
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re ga, kusjuures aknad on keskmise suurusega, lamedad ja 6-ruudu 

lised. Us tel on ülal lamedad kaartrontoonid tellis test. Hoone 

võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Töölistemaja on väike ühekordne puithoone, mis kaetud lameda 

viilkatusega, katteks laast, räästad on laialt üleulatuvad. 

Sarikajalad on kujundatud, viimane sarikapaar ja penn on viilus 

avatud. Seinu katab rõhtlaudvooder, nurgad omavad vertikaalseid 

kitsaid kattelaudu. Aknad on väikesed, algsed raamid 6-ruuduli

sed, omavad kitsaid piirdelaudu. Uks omab lihtsa valgmiku. Ehi

tus võib pärineda viimaselt sajandivahetuselt. 

Küün on suur segaehitus, millel massiivsed maakivitulbad ja 

nende vahed täidetuu rõhtprussidega. Otsviilud on kaetud püst

laudadega. Omab kõrge viilkatuse (katteks eterniit) üleulatuvat 

räästastega. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandi

vahetusel t. 

Park on 3,o ha suur ning on võrdlemisi stiilse vabaplaneeringu

ga. Esifassaadi ees on korrapärane väga suur ringteega piiratud 

esiväljak, millel äärtel tihedates rühmades puid, 2 vahert ka

hel pool peatreppi, kahel pool keskrisaliiti on asunud samuti 2 

nulgu. Peahoone taga kitsam , kuid sügav tagaväljak, millel vab a 

kujuline piirjoon, väljaku sügavuses on tiikidesüsteem kuulsa

tel Imastu allikatel, mis algselt lõpetasid pargi suure tiikide 

süsteemiga, millest säilunud paisutamm. Pargipuistu valitud puu 

derühmadest: vaher-kuusk, vaher-kask. Puid on rühmiti ka majan

dushoonete vru1el. Pargi juurde kuulub suur, kuni 6,4 ha suurune 

parkmets seljandikul, mis koosneb kuusest ja männist. 

Park on rahuld avas seisundis, halb on parkmetsa seisund, 

kus puud langevad vanuse tõttu välja, või lõhutakse uute ehitus 

te alla. 

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud l967.a. 



' 
Imastu mõis. 
Peahoone esikülg. 

Imastu mõis. Tall. 
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24. JÕEPERE ~ (Jömper). Räätlimõis. 

Kadrina ~n, Hulja sovhoos (Kadrina kihelkond). 

Peahoone on hävinud pea jäljetult. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad paiknevad põhiosas ümber rist

külikukujulise esiväljaku. Olulisemad on: 

Töölistemaja on keskmise suurusega ehitus, mis oli algselt ühe 

kordne krohvitud kivihoone, hiljem on hoone ümber ehitatud ka

hekordseks. Ehituse kõrge viilkatus (katteks eterniit) omab 

laialt üleulatuvaid räästaid, mille all, samuti püstlaudkatteg 

viilude all on kitsas, lihtsa profiiliga karniis. Viimane sari 

kapaar ja penn on viiludes avatud. KerEuste vahel on lai, lame 

vahevöö, millelt tõusevad teisel korrusel kitsad nurgaliseenid 

Aknad on keskmise suurusega, kitsad, algselt 6-ruudulised ja 

asetatud ühtlaste vahedega. Hoone alakorrus võib pärineda XIX 

saj. keskelt, tal on keskkoridor, teine korrus aga on tõenäo

liselt XIX saj, IV veerandi ehitus. 

Ait on pikk, krohvi tud maa- ja paekivihoone, mis kaetud üleula 

tuvate räästastega ja laastukattega viilkatusega. Hoone nurka

del on jälgi rusteeritud liseenidest. Vähesed aknad on väga 

väikesed, lamedad ja 6-ruudulised, müüris laiade prussidega 

lengid ega. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või 

III veerandist. 

Vesiveski on väike krohvitud paekivihoone, mis omab laudkatte

ga viilkatuse. Sellel laiad, astmelise profiiliga viilu ja 

räästakarniisid, mis viilu all krepitud. Hoonel on erineva suu

rusega aknaid, põhiosas aga keskmise suurusega 6-ruudulised. 

Viilus on väike, kõrge kaarega kaetud aken. Maakivist laotud 

tamm Loobu jõel on madal. Hoone VÕis pärineda XIX saj. keskelt. 

Ta lammutati 197o,a, alguses. 
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Kuivati on väike, krohvitud maa- ja paekiviehitus, mille laas

tukattega viilkatus omab tellistest laotud krohvimata viilu

ja räästakarniise, viimased viilude all krepitud . .Avad on tel

liskivist laiade ääristega. Uksel otsafassaadis on lainja kaa

rega sillus, temast kahel pool on suured petikaknad, millel 

kõrge kaar. Silluste peal on kitsas kaarfrontoon. Viilus on 

tellisäärisaga ümaraken. Ukse ette otsafassaadis tõuseb külge

delt ramp, mille all on võlvitud läbikäik keldrikorrusel asu

vasse kütteruumi. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole kes

kelt, ta on historitsistlikus stiilis. 

Viinavab~ moodustab suure hoonetekompleksi, mille keskseks 

hooneks on krohvitud kiviehitis, kahe korrusega ning ruumidega 

lakas. Hoonet katab kõrge viilkatus üleulatuvate räästastega, 

katteks laast • .Aknad paiknevad ebaühtlaste vahedega, nad on 

kitsad ja kõrged, 6-ruudulised. Suhteliselt madal,sale korsten 

asub katuse harjal, on kõrge sokliga, neljatahuline ja kitsa 

otsakarniisiga. Hoonele liitub ühekordseid pikendusi ja juurde 

ehitusi, mis samuti krohvitud kiviehitused, kaetud viilkatuste 

ga. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Lähedusse on ehitatud ühe- ja kahekordseid abihooneid, 

aitu januumhärgade talle, mis lõhutud maakivist, krohvimata 

seinte ga, avad piiratud tellistega ja enamuses kaetud lamedate 

kaartega.. Hooned on kaetud kõrgete viilkatustega, katteks eter

niit või laast, räästa.d laialt üleulatuvad, enamasti on viima

sed sarikapaarid ja p enn id viilud es avatud. N e ed ehi tu s ed päri 

nevad ilmselt XIX saj. IV veerandist. 

Park on kaheosaline, kokku 1, 3 ha. Peahoone ees on hoonetest 

piiratud esiväljak, mis puudeta, on väheseid puid vaid hoonete 

taga. Pargi teise osa moodustab lihtsa kujundusega segastiilis 

park, mille puistu on harvalt ja rühmitamata hajutatud puudega 
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Äärtel regulaarseid alleesid ja puistude fragmente. Park asub 

ühtlaselt Loobu jõeni laskuval reljeefil, kas orus oli väike 

paisjärv. Valitsevad liigid on vaher, pärn. Park on rahuldavas 

seisundis. 

Külastatud viimati 197o.a., pildiatatud 1967.a. 



' 
Jõepere mõis. Kuivati. 



25. JARV.AJÕE mõis (Jerwajöggi). Rüütlimõis. 

Tamsalu k/n, Põdrangu sovhoos (Ambla kihelkond). 

Peahoone on hävinud, hoone kohta tähistab madal ase ja sellel 

paiknev uus hoone. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, enamuses hajaJi piki Valge

jõe oru nõlval kulgevat teed. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mis 

kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks laast, rääs

tad kitsalt üleulatuvad. Hoone seinad on kaetud rõhtlaudvood

riga, poolviil aga püstlaudadega. Hoone nurgad omavad verti

kaalseid kattelaudu. Aknad ei ole suured, on kaasajal 4-ruudu

lised. Akendel on laiad, profileeritud piirdelauad, mis akende 

all pikendatud. Viilus on sama kujuga aken, kuigi väiksem. 

Hoone keskel on suur mantelkorsten, millel kitsas, profileeri

tud otsakarniis. Huumid on koondatud anfilaadselt. Ehitu.s võib 

pärineda XIX saj. algu.sest. 

Ait on väga pikk, krohvitud paekivihoone, mis omas poolkelp

katuse (varisenud). Hoone esifassaadis on 5 avaga arkaad, mis 

ei paikne ehituse keskel, vaid on viidud paremale tiivale. 

Siit järeldub, et vasakul tiival on hilisem pikendus. Kaared 

on kõrged, toetatud kõrge pjedestaaliga lühikestele, massiiv

eetele neljatahulistele tulpadele. Esifassaadis on säilunud 

väga väikesed, ruudukujulised aknakesed kahel pool kaaristuga 

ulualust. Ehitus on seega klassitsistlik, ilmselt valitseja

majaga samaealine. 

Tööliselamu (?) on väga väike, krohvitud paekivihoone, mis on 

ühe korrusega, omas viilkatuse (varisenud). Mõnel aval, s.h. 

uksel, on lame kaarsillus. Aknad on keskmise suurusega, ümbrit 

setud krohviäärisega. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt 

või III veerandist. 
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Tööliselamu (~) on väike, ühekordne, krohvitud paekivihoone, 

mis kaetud poolkelpkatusega, katteks laast. Räästad on üleula

tuvad, poolviilud omavad püstlaudvoodri. Aknad on kitsad ja 

väikesed, 6-ruudulised. Ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Tall on väike, lõhutud maakividest, krohvimata kivihoone, mis 

kaetud viilkatusega, omab laialt üleulatuvaid räästaid, millel 

viilus viimane sarikapaar ja p enn avatud. Katusekatteks on 

laast, viiludel rõhtlaudvooder. Avad on kaetud lamedate kaarte 

ga, paekivist sillustega. Aknad seejuures on kitsad ja väikesed 

asetatud ühtlaste vahedega. Ehitus pärineb ilmselt XIX saj. IV 

veerandis t. 

Laut on väga pikk, krohvikatteta maakiviehitus lõhutud kivides 

Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, millel kitsalt üleulatuvad 

räästad ja püstlaudvooder, katusekatteks laast. On erisuurustes 

väikeseid aknaid, suuremad neist kitsad ja 6-ruudulised. Hoone 

keskosas on samalaadsete seintega väljaehitus, millel vaid vii 

katus. Ehitus pärineb XIX saj. II poole keskelt. 

Vesiveski Valgejõel on keskmise suurusega segaehitus, milles 

möliri eluruumid on puidust, veski osa alapool krohvitud paeki

vist, ülapool puidust. Hoonet katab laialt üleulatuvate räästas 

tega viilkatus, katteks laast. Puitosal on seinad vooderdatud 

rõhtlaudadega. Elamu aknad on keSkmise suurusega 6-ruudulised 

ja laiade profileeri tud piirdelaudadega, veski aknad väikesed 

ja kits ad, samuti 6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. 

1 õ p u veerand i st. 

Park on väike, paikneb piki Valgejõe oru nõlva. Ka pargiteed 

kulgevad piki nõlva. Peahoonele ettesõit toimub külgedelt, mõi

sasüdamikku läbib kohalik tee. Hoone ees oli keskmise suuruse

ga väljak, mis külgedel piiratud vabakujuliste puuderühmadega, 

omab ka korrapäraseid ridu äärtel. Peahoone juurest on orgu 
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avatud väike 11 aken". Osa kõrvalhooneid piiratud puud ega, osa 

aga maastikus avatud või üksikpuudega, leidub puude ridu. 

Liikidest valitsevad kask, temale on kontrastiks pärna ja 

kuuske, tuumikus valitseb kase kõrval ka vaher. 

Pargi seisund on ebarahuldav, ta on funktsioonita ja 

metsistuv. 

Külastatud ja pildistatud 197o.a. 



' 

Järvajõe mõis. 

Peahoone otsvaade. 

Järvajõe mõis. Ait? 

;ftfO 
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26. KAARLI mõis (Karlshof). Rüütlimõis. 

Saksi ~n, Nõmmküla sekRoos (Ambla kihelkond). 

Kõik hooned ja park on hävinud. Mõisa ase tuntav põllus ja 

teeservas jälgitavaist müüririismeist. 

It( 



\ 

Kaarli mõis (Ambla) 
Mõisa asukoht 



\ 
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27. ~LI mõis (Alt-Sommerhusen). Rüütlimõis. 

Kaarli ~n, Vinni BST (Rakvere kihelkond). 

Peahoone on hävinud, säilunud on mõned paekivist siseseinte 

fragmendid ja mantelkorsten, osa keldreid. Hoone oli pikk ühe

kordne puithoone, mis omas seintest kõrgema kelpkatuse, kat

teks laast. Räästad olid üleulatuvad. Seinad olid vooderdatud 

rõhtlaudadega. Aknad olid keskmise suurusega ja 6-ruudulised, 

omasid profileeritud piirdelaudu. Aknad olid rühmitatud kahe

ja kolmekaupa. Esiküljel paiknes keskteljelt vasemale viidud 

väike puitpalkon lameda katuse all. Sellel olid lihtsad, suu

red aknad 16 ruuduga. Hoone siseseintas mantelkorstna seinas 

on riismeid lihtsast po~lsambast ja kaarest. 

Hoone võis olla XVIII saj. II poole keskelt või lõpuvee

randist pärinev ehitus. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad paiknevad väljaspool parki ja 

on enamuses varemeis. Suurfarmi ehitamisega 197o.aastates lik

videerit~ ka varemed. 1967.a. olid olulisemad: 

Kuivati - lõhutud maakivist ühekordne kitsas ja kõrge ehitus, 

mille müürid krohvimata, avade küljed ja hoone nurgad tahutud 

paekivist, müüriga seotud hambuvate plokkidena. Hoonel väga 

lame ja laialt üleulatuvate räästastega viilkatus, mille sari

kajalad kujundatud, viimane sarikapaar ja penn viilus avatud. 

Otsafassaadis on kõrge uks, millel kõrge kaar, . selles valgmik. 

Ukse all madal ramp. Korsten neljatahuline, tellistest ja kõr

ge , omas madala sokli, laia, profileeritud otsakarniisi. Ehi

tuse aasta on dateeritud tuulelipul: 1892. 

Töölistemaja on keskmise suurusega madal, l{Xohvitud paekivi

hoone, mis omas kõrge kelpkatuse. Hoone omas väikeseid aknaid, 

mis müüris tugevate prussidega lengide ga. Hoone keskel kerkis 
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väga massiivne püramiidne mantelahi, millel suur ruum vahe

võlviga. Korstnal astmelise profiiliga eenduv otsakarniis. 

Ruumid hoones anfilaadsed. Ehitus võib pärineda XMIII saj. 

lõpuveerandis t. 

Laudad moodustasid samas nelinurkse ehitusterühma sisehooviga. 

Olid paekivist van~mad hooned. Säilunud vaid seinte riismed. 

Viinaköök (?) on paekivist krohvitud seintega keskmise suuruse 

ga hoone, millest alles osa müüre ja suur mantelkorsten. Hoo

net kattis poolkelpkatus. Mõned ta aknad olid väga väikesed j~ 

lamedad. Ehitus võis pärineda XVIII-XIX saj and it e vahetusel t. 

Ait pargis on väga väike ristnurgaga ja ümarpalkidest ehitus, 

millel seintest kõrgem kelpkatus, katteks S-kivi, räästad üle

ulatuvad. Esiküljel räästas ulatub laiemalt üle, moodustades 

kitsa ulualuse. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Sepikoda on väike, krohvitud paekivihoone, mis kaetud laialt 

üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks S-kivi. Viilud 

on püstlaudkattega, viimane sarikapaar ja penn on viilus ava

tud. Aknad on väikesed ja kitsad. Hoone võib pärineda XIX saj. 

II poole keskelt. 

Park on väike, omab ääristava, tiheda istutusviisiga vabakuju

lise puis tu. Keskosa on avatud välj ana, mille keskel asub pea

hoone. Puud ulatuvad vaid tema otsteni. Hoone ette jääv väljak 

on suurem, siin ka üksikuid, välja liigendavaid puid. Valitse

vad vaher, saar, jalakas. Väljaspool parki rühmiti majandus

hoonete juures kuuski, hõbepajusid, papleid. 

Park on metsistunud, mingil määral on hooldatud osa esi

väljakus majaaseme kohal, kus veetis lapsepõlve Fr.R.Kreutz

wald. 

Külastatud ja pildistatud 1967.a. 
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Kaarli mõis (Rakvere) 

Peahoone ase . 

Kaarli mõis (Rakvere) 

Viinavabrik? 

41 



28. KA.ARMA_.!gõis (Kaarmann). Rüütlimõis. 

Väike-Maarja k/n, Kaarma Piiri tusetehas (Väike-Maarja khk) 

Peaho~ on keskmise suurusega, W1ekordne puithoone, mille pa

rem tiib osalt kivist ja krohvitud seintega, vasak tiib aga 

hävinud. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks 

laast, räästastel eenduv lihtne laudkarniis. Puitosas on sei

nad kaetud rõhtlaudvoodriga. Aknad on rühmitatud kahekaupa, 

v.a. äärmine, mis üksikuna eraldatud. Nad on seejuures kitsad 

ja kõrged, 6-ruudulised, puithoones profileeritud piirdelauda

dega, kiviosas krohviääristega, mõlemad kitsad. Peaukse ees on 

asunud suur puidust palkon, mis pole säilunud. Hoones ruumid 

on anfilaad s ed • 

Ehi tu st võib lugeda XIX saj. II poole keskelt või veel 

III veerandist pärinevaks, mille tuumiku moodustab aga märksa 

vanem, ilmselt veel XVIII saj. II poole ehi tu s, sest keskpai

gas on säilunud mantelkorsten. Ehitus on maha jäetud ja vari-

semas. 

Kõrvalhooneid on keSkmisel hulgal, nad paiknevad eraldiseisva 

rWlmana pargi kü.ljel, on enamikus kaasajal suures ulatuses 

rekonstrueeritud. Olulisemad on: 

Tall-töölistemaja on väga pikk krohvi tud kivihoone, millel 

elamu poolel lakatube hoone otsal. Ehitust katab laastukattega 

ning kitsalt üleulatuvate räästastega poolkelpkatus. Elamu ak

n~d on vä ga kitsad, 6-ruudulised, talli aknad keskmise suuruse 

ga, ruudukujulised. Ehitus võib tänapäevases suuruses pärineda 

XIX saj. II poole keskelt. 

Viinavabrik on suur ehitustekompleks, millest ümberehitatud 

hoonete keskel säilunud algset vähe, vaid üks kolmekordne suur 

ruudukujulise põhiplaaniga ehi tu s, millel ebakorrapäraselt 
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asetatud väikesed 8-ruudulised aknad või III ja II korrusel 

paiknevad suured petikaknad kõrge kaarega. Nende korruste va

hel ka kitsas profileeritud vahevöö. Hoonekompleksi põhiosa 

võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Ait-k~vati on väga pi~k ja kahekordne hoone, mille üks pool 

on lõhutud maakivist ja krohvimata, teine pool krohvitud. Hoo

net katab lame viilkatus (katteks eterniit), mille räästad on 

laialt üleulatuvad. Iorruste vahel kulgeb kitsas vahekarniis. 

Põhikorrus on kõrgete ja samuti kõrge kaarega kaetud akendega, 

mis maakivist osas piiratud paekiviga. Teine korrus on madala 

poolkorrusena, tema aknad on ruudukujulised ning väikesed. Hoo 

nel on küljel juurdeehitusi, osa neist kaasaegsed. Kor sten on 

tellistest, neljatahuline ning laia, eenduva ja profileeritud 

otsakarniisiga. Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerand1st 

kuni käesoleva sajandi I veerandini. 

Ait on suur krohvitud paekivihoone, mis kaetud laialt üleulatu 

vate räästastega ja laastukattega viilkatusega. Viimane sarika 

paar on viiludes avatud. Neid kandvate kansooltalade otsad on 

kujundatud. Uksed on kaetud lameda kaarega, otsviilus on 2 kit 

sast, pilusarnast akent . Hoone nurkadel on kitsad liseenid. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Laudad moodustavad avaralt paiguta tud ehi tusterühma, millest 

kaks põhihoonet asetatud "L" tähe kujulisel t. Hooned on krahvi

tud paekivist, kaetud üleulatuvate räästastega ja laastukattegE 

viilkatustega, otsviilud on püstlaudkattega. Aknad on keskmise 

suurusega, paigutatud harvalt, kujult lamedad. Hooned pärinevad 

ilmselt XIX saj. II poole keskelt ja lõpuveerandist. 

Töölistemaja-tall on väga pikk, krohvitud kivihoone, mis kae

tud laastukattega poolkelpkatusega, räästad on kitsalt üleula

tuvad. Eluruumide aknad on väikesed ja kitsad, 6-ruudulised, 
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kaetud väga lameda kaarega. Ka lakatube on hoone otstel, nen

de aknad on peolviilus kahe aknaga, mille kuju vastab alakor

ruse akende kujule. Ehitus võib pärineda XIX saj. III veeran

dist ja saj. II poole keskelt. 

Aedn~kumaja on väike, krohvitud kivihoone, kaetud laialt üle

ulatuvate räästastega viilkatusega, katteks laast. Hoonel on 

väga väikesed 6-ruudulised aknad. Omab kivist esiku, mis kae

tud lameda viilkatusega. Selle uksel on valgmik. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. lõpust või saj andivahetuselt. 

Park on väike ja suhteliselt hõreda puistuga. Puuderühmi on 

vabalt peahoone ümbruses, rühmiti ka kõrvalhoonete vahel, kcu 

gemal on suurem ala puisniid una ja üksikpuud ega liigendatud 

aas ana. Pargi alal leidub karstilaugatuslehtreid, mis annavad 

pargile reljeefi. Põhiliikideks on saar, kuusk, kask, vaher. 

Pargi seisund on halb, ta on maha jäetud, risustatud. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1968 . a. 
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Kaarma mõis. 

Peahoone esikül g . 



\ 

f:Zo 

29. KA.l3_ALA mõis (Kappel). Rüütlimõis, kuulus Pada mõisa juurd 

Rägavere k/n, Rägavere sovhoos (Viru-Nigula kihelkond). 

Peaho~ on hävinud jäljetult. 

Kõrvalhooneid on säilunud üksikuid. Olulisemad on: 

Kuivati on väike lõhutud maakivist hoone, millel õhuke krohvi 
kate. Hoonet katab viilkatus, mis algselt oli lamedam. Rääs

tad on laialt üleulatuvad, katteks on eterniit. Vähesed avad 
on lamedate kaartega, otsafassaadis on madal ramp. Hoone võib 
pärineda XIX saj. lõpuveerandist. 

Laut on pikk, krohvimata maakiviehitus, lõhutud kividest, 
nurgad puhtalt tahutud ja hambuvalt müüriga seotud graniidi-

plokkidest. Avad on piiratud pae- ja telliskiviga, kaetud la
medate kaartega. Katus on üleulatuvate räästastega ja püst

laudadega otsviiludega viilkatus, katteks eterniit. Aknad on 

võrdlemisi suured, lamedad ja asetatud ühtlaste vahedega. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Lauda juures on teine väike ja samalaadne, samas materja

lia maiandushoone, mis eelmisega samaealine. Kaasajal on ehi

tus ulatuslikult rekonstrueeritud. 

Park on hävinud, säilunud on vaid mõned ritta asetatud põlis
pärnad, mis võisid piirata aeda. 

Külastatud ja pildietatud 1969. a. 



Kabala mõis. 

Kuivati. 



30. KADRINA~storaat (Katharinen). Kirikumõis. 

Kadrina k/n. (~adrina kihelkond). 

Ei ole külastatud. 
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31. K.A:EVA mõis (Kaewa). Kõrvalmõis, kuulus Einmanni mõisa juur 
de . 

·.ramsalu k/n, Põdrangu sovhoos (Järva-Jaani kihelkond). 

Peahoone on väike krohvitud paekiviehitus, ühekordne ja kaetud 

viilkatusega (katteks eterniit), millel viiludes üleulatuvad 

räästad, alt laudkattega, külgfassaadi räästaste all aga lai 

eenduv ja lihtsa kujuga lauast karniis, mis viilu all krepitud 

Karniisi all kitsas, puidust profileeritud liist. Hoone ühtlas 

te vahedega asetatud aknad on väikesed ja kitsad, kaasajal 3 
suure ruuduga. Hoone keskel on säilunud massiivne mantelkors

ten, mille korstnapiibul simss ja profileeritud vahevöö, otsa

karniis puudub. 

Hoonet võib lugeda XIX saj. alguse ehi tu seks, mida on 

ilmselt hiljem rekonstrueeritud (viilkatus jms.). Ehitus on 

kasutusel elamuna ning heas seisundis. 

Kõrvalhooned on kõik hävinud. Neid oli vähesel arvul. Jälgita-

vad on asemed, millest olulisem on: 

Laudad - olid kalcs keskmise suurusega paralleelselt asetatud 

paekivihoonet, pärinesid ilmselt XIX saj. 

Park puudub, oli aed, milles mõned põlispuud (lehis, kask). 

Külastatud ja pildistatud 1977.a. 
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Kaeva mõis. 

Peahoone esikülg . 
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32. KALLE mõis (Kalle). Kõrvalmõis, kuulus Saiakopli mõisa juu~ 
de . 

Saksi k/n, Nõmmküla sovhoos (Ambla kihelkond). 

Peahoone on hävinud . Ta asemest järeldub, et hoone oli väike 

ehitus mantelkorstnaga keskel. 

Kõrvalho~ hävinud, säilunud on ainult: 

.Yesiy~ski - on väike, ühekordne kivihoone krohvikatteta, lõhu

tud maakividest, nurgad ja avade küljed laotud puhtalt tahutud 

paekiviplokkidest, seotud müüriga hambuvalt . Hoonet katab üle

ulatuvats räästastega viilkatus, katteks laast . Viimane sarika 

paar ja penn on vi ilus avatud, toetatud konsool taladele . Avad 

on kaetud kõrgete kaartega, kusjuures segmentosades on kiirte

kujuline raamistik. Vähesed aknad on kitsad, 16-ruudulised . 

Valgmikuga uks on kaetud rõhtlaudvoodriga . Veski asub Valge-

j õel. Ta on· ehi ta tud ilmselt XIX saj. lõpul. 

Park puudub või on täiesti hävinud. 

Külastatud ja pildistatud 1968.a. 
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' 
Kalle mõis. 
Ainus säilinud hoone, vesiveski . 
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33. KANDLE mõis (Kandel). Rüütlimõis. 

Haljala k/n, "Öi ts en gu" kolhoos (Haljala kihelkond). 

PeahQ2~ on hävinud. Ta oli keskmise suurusega ühekordne puit

hoone, mis oli täies ulatuses kellerdatud. Omas kaks madalat, 

massiivset mantelkorstent, mis laotud paekivist. Ehitus oli 

vanem, ilmselt veel XVIII saj. lõpust. 

Kõrvalhooned on peahoonega ansambliliselt seotud. Hooneid ei 

ole palju, neist osa säilunud ümberehitatult. Olulisemad on: 

Tall on suur, krohvitud paekivihoone, mis oli algselt kaetud 

seintest kõrgema, S-kivikattega kelpkatusega, asendati 196o-te 

aastate lõpul lameda viilkatusega. Omab kitsa profileeritud ja 

eenduva räästakarniisi. Hoone esifassaad on laialt taandatud 

ulualuseks, mille ees 5 avaga kaaristu. Selle kõrged kaared 

toetuvad suhteliselt saledatele neljatahulistele paekivisammas 

tele, millel lai sokkel. Tiibadel on üks ruudukujuline aken 

tugevate prusslengidega ja 12-ruuduga raamistikuga. Hoone võib 

pärineda XVIII saj. lõpust. 

Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, 

mis kaetud pritskrohviga. Poolkelpkatus on üleulatuvate rääs

tastega, seintest kõrgem (katteks eterniit). Aknad on suured, 

kolme poolega ning ilmselt pärinevad kodanlikust perioodist, 

nagu ka ümberehitatud uks. Ehitus võib pärineda algselt XIX 

saj. I poolest. 

Tall-laudad moodustavad hooneterühma, mis piiravad nelinurkset 

sisehoovi. Domineerib kaks paralleelset ehitust. Need on kroh

vitud paekivihooned, mis omasid algselt kelpkatuseid, nüüd 

uued viilkatused püstlaudadest otsviiludega. Algne on eenduv 

ja profileeritud räästakarniis. Vähesed aknad on väikesed, ruu 

dukujulised. Hooned võivad pärineda XVIII-XIX saj. vahetuselt. 



I. 

Ait (?) on väga väike paekivihoone, mille nurgad, samuti avade 

küljed on laotud tellistest hambuvate plokkidena. Hoonet katab 

üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks laast), otsviil on 

püstlaudadest. Uksi katab kalasabamustris laudvooder. Hoone 

võib pärineda XX saj. algusest. 

Park on väike ja segastiilis. Algne park oli peahoone ees ja 

küljel paiknev regulaarses kujunduses park, mis hiljem, pügata

vate puude hääbudes asendatud vabakujuliste rühmadega. Säilunud 

fragmentidena üks tiheda istutusviisiga pärnaallee ning mõned 

puuderead, mis algselt kujutasid selgepiirilist regulaarset 

parki alleeoce süsteemiga pügatud pärnadest. Peahoone läheduses 

kasvab erakordselt võimas mägivahtra eksemplar. Domineerivad 

pärn, tamm, vaher. Pargi küljel paiknes väike paistiik, peahoo

ne taga ja küljel aga aed, millest peahoone tagune oli ilmselt 

regulaarse ehisaiana. Aed piiratud puude ja dekoratiivpõõsaste

ga. Pargi seisund on osalt rahuldav, selles laululava, osalt 

aga täiesti metsistunud. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1964. ja 197o.a. 
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Kandle mõis. 

Ait. 1964. a. 

Kandle mõis. 

Ait. 1969. a. 

Kandle mõis. 

Laud ad. 1969. a. 



(2~ 

34. KARITSA mõis (Karritz). Rüütlimõis. 

Rakvere k/n, Karitsa 8-kl. kool (Rakvere kihelkond). 

Peahoo~ on keskmise suurusega kivihoone, mille põhikorpus on 

keldrikorrusega ühekordne hoone, lakatubadega tema otstel. 

Ehitus on kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega (katteks 

laast ja eternii t). Omab laia, e endatud ja sügavalt profileeri

tud räästakarniisi, mille all lai vahevöö lõpetatud profileeri

tud kitsa karniisiga. Sama vormiga on poelviilu piiravad karnii 

sid, mis parempoolsel otsafassaadil on puidust, v.a. räästa-

alune karniis. Otsviil on siin tervikuna puidust, kaetud rõht

laudadega. Vasakpoolne otsafassaad on ümber ehitatud, säilunud 

nurgal on viilualune karniis krepitud. Põhikorpuse nurgad on 

laiade kvaaderliseenidega. Esifassaadi keskel on 3 aknavahe 

laiune seinapind kergelt e endatud keskri saliidina, mille nurki 

markeerivad samalaadsed liseenid. Hoone aknad on kitsad ja kõr-

ged, 3-ruuduga, asetatud ühtlaste vahedega, v.a. tiival asuv 

üksik aken, mis eraldatud laiema vahega. Samades mõõtmetes on 

6-ruudulised 2 akent parempoolses poolviilus, millel profilee

ritud piirdelaud. Nad on ääristatud väikeste, kitsaste laka

akendega, mis samuti 6-ruudulised. Keldriaknad madalas soklis 

on väga lamedad, osalt petikakendena. Katusel olid algselt väi

kesed segmentaknad, 2 kummalgi poolel, mis aga esifassaadis 

kaasajal asendatud 3 kõrge lakatoaaknaga, kaetud teravate viil

katustega. 

Ruumid põhikorpuse s on an.filaadsed. 

Selle hoone vasak tiib on hiljem ümber ehi ta tud. 1'a on 

esifassaadis tunduvalt eendatud ja kahekordne, tiibhoonena. 

Tagafassaadis aga on ta seinapinnast eendumata, ta on siin ühe

kordne, säilunud põhikorpuse poolkelpkatuse nurk algsel kujul. 

Tiibhoone omab kõr ge poolkelpkatuse, mis risti hoone pikitelje-
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ga. Selle poelviilu ja räästakarniis on lai, profileeritud ja 

eenduv, esifassaadis poelviilu all krepitud. Viiluväljas on 

trapetsikujuline kken. Katusekatteks on plekk. Hoone alakorru

se aknad on kitsad, kuid kõrged, lo-ruudulised. Kitsas esifas

saadis on keskteljel hoone suur peauks, millel val~ik risti

kujuliste aZUUrse kujundusega raamistikuga. Uksetahvlid on pro 

iileeritud liistudega eraldatud tahvlitega, millel kvaaderlõi

get ja rombe. Uksel on säilunud ka vahekarniisid ja kannellee

ri tud alumised tahvlid, samuti kraatervaasiga lukusil t. Uks on 

ääristatud kahe eelkirjeldatud aknaga. ·reise korruse aknad on 

külgfassaadides kits ad, madalamad, 6-ruudulised, esifassaad is 

on üks, suur, kolmepoolega aken. Külgfassaadide aknad paikne

vad ebaühtlaste vahedega. Kõik aknad omavad krohviääriseid. 

Esifassaadis on peaukse kohal väike rõdu, millel lihtne, sepis

tatud rinnatis. Rõdu kandvad konsooltalad on toetatud tugikäp

padest. Nii need kui tal ad on profileeri tud. 

Põhikorpuse tagaküljel on keskteljel kivist palkonilaadne 

väljaehitus, mis kaetud kõrge viilkatusega, mis omab laialt 

üleulatuvaid räästaid. Need on toetatud kujundatud otstega 

konsooltaladega. Esiküljel on 5 kõrget ja kitsast, lo-ruudulis 

liitakent, külgedel üks suur 2o-ruud uga aken. Kolmnurkviilus 

on omapärane väga suur kolmnurlme viiluaken, j agatud 5 osaks. 

Seega on peahoone püstitatud algselt klassitsistlikus 

stiilis, ilmselt XIX saj. I veerandil, teda on tiibhoone ja 

palkoniga rekonstrueeri tud tõenäoliselt viimasel saj andi vahe

tusel või eelmise lõpul, kusjuures rekonstrueerimisel on jälgi 

tud põhikorpuse arhitektuurset ilmet. Ka kaasajal on hoonele 

liidetud mõned ilmetud juurdeehitused (keskkütteruum jt.). 

Hoone on kasutusel koolina, ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, osa neid paikneb peahoone 

ees, olles temaga ansambliliselt seotud, osa pargi külgedel. 
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Tall-laut moodustasid ruudukujulise hoonetekompleksi sisehoovi

ga. Hooneist on säi,lunud osa ümberehi ta tud kujul. N ad olid 

krohvitud paekivihooned, müürides ka maakive. Osadel on leida 

lameda kaarega kaetud avasid, sillused tellistest. Osadel on 

aga ka ristkülikukujulisi lamedaid aknaid. Hooned võivad alg

selt pärineda XIX saj. keskelt ja III veerandist, osades on 

vanemaid ehitusi. 

Lau t eraldiseisva hoonena on pikk ja krohvi tud pae- ning maa

kivimüüridega ehitus, mis algselt oli kaetud poolkelpkatusega, 

hiljem ümber ehitatud üleulatuvate räästastega ja katusekivi-

kattega viilkatuseks, viilukolmnurga tipp täidetud krohvikatte

ta lõhutud maakividega. Ebaühtlaselt asetatud aknad on ruudu

kujulised, keskmise suurusega ja 12-ruudulised. Ehitus võib 

algselt pärineda XIX saj. III veerandist. 

Tall (?) on väike, lõhutud maakividest, krohvimata seintega 

ehitus, mis kaetud üleulatuvate räästastega viilkatusega (kat

teks et erni it). Otsviil on püstlaudkattega. Aknad on väike s ed, 

lamedad ja 6-ruudulised, omavad lameda telliskivisilluse. Ehi

tus võib pärineda XX saj. algusest. 

Aednikumaja (?) on väike puithoone, osalt kiviseintega, mis 

kaasajal täies ulatuses rekonstrueeritud elamuks. Ta omab raid-

kiviga ehitusdaatumi: 1867. 

Kuivati (?) on keskmise suurusega ühekordne, kuid kõrge paekivi 

hoone, kaetud pritskrohviga. Nurgad laotud tahutud paekivi

plokkidest, seotud müUriga hambuvalt. Omab kõrge lakakorruse, 

millel luuk otsviilus. Hoonet katab kõrge viilkatus, millel 

laialt üleulatuvad räästad (katteks eterniit). Selle all kit

sas profileeritud vöö. Esiküljel paiknevad avad on kaetud võrd

lemisi kõrgete kaartega, sillused puhta vuugiga. Trellitatud 

aknad on suured, 8-ruudulised. Suur uks omab lamedama kaare. 
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Ehitusaeg on dateeritud raidkiviga: 1868.a. ja tähtedega 

"E.v.R." (Evald von Rosenbach) . 

132. 

Park on 5,1 ha suurune ja .rnitmeosaline. Peahoone ette jääb 

väike avatud väljak, millel vaid vähesed puud. Ettesõit hoone 

peauksele on külgedelt piki hoone esifassaadi,milleks ukse 

ees tõstetud pinnast ja toetatud kõrge kiviparapetiga. See on 

krohvitud, kaetud eenduvate äärtega katteplaadiga ja otstel 

lõpetatud kaarjalt, otstel madalad kivitulbad . Ettesõit on mu

nakivisillutisega. Vämj~cul on üksikpuudest mõned siberi nulud 

tork~vad kuuaed ja ebatsuugad, äärtel ka vahtrad. Hoone taga 

ja tiithoone küljel ehisaed. Et viimane kulgeb madala künnise 

äärel, on siin terrass-aed. Siin dekoratiivpõõsaid ja -puid 

(elupuud jt.). Hoone läheduses on väike nelinurkne puitlehtla 

kelp ka tu s e all, mis üleni kaetud viinapuuga. Aeda piir avad va-

balt lehtpuude rühmad. 

Pargi kolmanda ja suurema osa moodustab suur ja eriliselt 

kujundamata puistu, peahoonest vasakul. See on koplilaadne 

puisniit, kus aluseks on looduslik kaasik, segus saare ja üksi 

ku te tammede ga, täiendatud vah tratega. Park omas lookleva tee

devõrgu, on külgedel t osalt piiratud sissesõidu teega. 

Pargi seisund on rahuldav, aed peahoone taga on risusta-

tud ja osalt hävinud . 

Külasta11ud ja pildis ta tud 1972. a. 



.. 
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Kari tsa mõis. 

Peahoone esikülg. 

Peahoone peauks. 
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36. KARKUSE MÕIS (larkus). Rüütlimõis. 

(Ambla kihelkond) 

Peahoone oli keskmise suurusega ühekordne puithoone, millel 

oli tube lakas, hoone otstel. Tänapäevaks on hoonest säilumud 

kuni kolmandik, hoone vasak tiib. 

Ehitus on kaetud poolkelpkatusega, katteks S-kivi. Räästa

karniis on kitsas, profileeritud. Seinad on rõhtlaudvoodriga, 

nurkadel on vertikaalsed, kitsad kattelauad. Hoone aknad on 

keskmise suurusega ja kõrged, algne ruudustik ei ole säilunud. 

Peolviilus on ruudukujuline lakatoaaken, mis ääristatud väikse

mate, samuti ruudukujuliste lakaakendega. Hoone keskel oli 

suur mantelkorsten, otsafassaadis asus aga väike puitpalkon, 

mis omas viilkatuse. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. algusest või I poole keskelt 

ta säilunud osa on kasutatud elamuna ja on halvas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, enamik neist on varemeis. Hooned on 

peahoonega ühtses, seotud ansamblis. Olulisemad on: 

Ait on pikk, krohvi tud paekiviehi tus, kaetud viilkatusega (ena

muses sisse langenud), katteks laast. Viile ümbritseb ning külg 

fassaadide räästaid ääristab astmelise profiiliga räästakarniis 

Hoone vähe s ed aknad ja 4 ühtlaste vahede ga ust esiküljel on 

kaetud lamedate kaartega, ustel on kalasabamustris laudvooder. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Kuivati on keskmise suurusega ühekordne, kuid kõrge hoone, kroh 

vikattega paekivist. Ta omab laialt üleulatuvats räästastega 

viilkatuse (katteks eterniit). Avad on kaetud lamedate kaartega, 

silluse kohal on kitsas kaarfrontoon. Aknad on seejuures suured 

ja kõrged, asetatud ühtlaste vahede ga. Avadel on laiad krohvi

äärised. Hoone nurkadel on illusoorse maalinguna kvaaderliseen. 
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Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, ta on histo

ritsistlikus stiilis. 

Valitsejamaja (?)oli väike, krohvitud paekivihoone, millest 

alles vare. Omas kitsa, eenduva paekarniisi ja .mantelkor stna. 

Hoone võis olla peahoonega samaealine. 

Laudad moodustavad neljalt küljelt ehitustega suletud sise

hooviga ehituskompleksi. Selle müürid on laotud pae- ja maa

kividest, kaetud õhukese krohvikihiga. Avad on piiratud tel

listega. Katused on hävinud. Hoone nurkadel on krohvipinnal 

illusoorsed kvaaderliseenid. Peauks sisehoovi on lai ja kae

tud lameda kaarega, tema kohal on väike kolmnurkviil, milles 

ümmargune viiluaken. Aknad on väga väikesed, paariti asetatud 

kitsad pilud, mis kaetud kõrge kaarega. Need paarid on võrd

sete vahede ga. Hooneterühm on seega histori tsistlikus laadis 

ning võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

~dölistemaja on keskmise suurusega ühekordne, krohvitud pae

kivihoone, millel katus põlenud. Säilunud on lai, astmelise 

profiiliga räästakarniis. Ühtlaste vahedega paigutatud aken

del ja ustel on lameda kaarega sillused. Aknad on kõrged, raa 

mistik hävinud. Ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt või 

III veerandist. 

Tall (?) on keskmise suurusega, paekivist ja krohvitud seinte. 

ga, mis kaetud kaasaegse viilkatusega. Alles on algsed astme

lise profiiliga laiad räästa- ja viilualused karniisid. Kõik 

avad on kaasajal muudetud. Ehitus võib pärineda algselt XIX 

saj. keskelt. 

Park on väike. Esiväljak on ristkülikukujuline ning pea puude· 

ta. Peahoone taga on aed, mis piiratud kitsa puuderibaga. 

Aias on alleekatkend, mis suunatud pargi taha. Valitsevad 

lehtpuud - vaher, saar. Park tugevalt kahjustatud, hääbuv. 

Külastatud ja pildistatud 1969. a. 



Ka.rkuse mõis. 

Peahoone otsvaade. 
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36. KARULA mõis (Karrol). Rüütlimõis. 

Vihula .k/n, "Öitsengu" kolhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoone kohal on mansardkorrusega puitelamu, mis tänapäevase 

ilme omandanud kodanlikui perioodil. Hoones on tõenäoliselt 

säilunud ulatuslikult algseid ehitusosi. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal. Enamik neist paikneb väl-

j aspool parki eraldiseisvatea rühmadej), paljud seejuures va

remeis. Olulisemad on: 

Ait on väike, krohvitud paekivihoone, mis kaetud viiikatuse

ga (katteks eternii t). Külgfassaadides on räästad laialt üle-

ulatuvad, otsviiludes on aga räästas kitsa, astmelise karnii-

siga. Viilu tipus on neljatahuline tornike, mis kaetud viil

katusega. Tornikest läbivas avas oli kell. Väikesed, laienda-

tud ülaosaga ja viiikatustega tornikeaed on ka otsafassaadi 

nurkadel. Uks on lameda kaarega, viilus on ruudukujuline aken 

See historitsistlikus stiilis ehitus pärineb 1878.a. (datee

ritud raidkiviga viilus). 

Töölistemaja-tall on keskmise suurusega krohvi tud hoone pae

ja maakivist, osa seinu krohvimata. Hoone säilunud osa katab 

kõrge viilkatus (katteks eterniit) kitsalt üleulatuvate rääs-

taste ga . Avad on kaetud lamedate kaartega. Aknad on väikesed, 

asetatud ühtlaste va.'ledega ja 6-ruud ulised. Hoone võib päri

neda XIX saj . III veerandist. 

Ait on pikk, krohvitud paekiviboone, mis kaetud seintest kõr-
-

gema poolkelpkatusega, räästad kitsalt üleulatuvad, katteks 

vormikivi. Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Laut on pikk, krohvi tud pae- ja maaJüvihoone, mis omab lame-

da poolkelpkatuse, katteks laast. Räästakarniisid on lihtsad 

ja eenduvad laudkarnii sid pool vi ilu. kelb akolmnur ga all ja 
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külgfassaadides. Uksed on kaetud lamedate kaartega, nende va

hel asetsevad aknad on kitsad ja kõrged. Hoone võib pärineda 

XIX saj. keskelt. 

Teine, temaga sarnane ja üheealine hoone asub paralleel

selt, on ulatuslikumalt ümber ehitatud. 

Ait-kelder on väike, krohvitud paekivihoone, mis omab kõrge 

viilkatuse, katteks laast, räästad laialt üleulatuvad. Vähe

sed avad on kaetud lamedate kaartega. Keldrina arvestatav maa

pealne ruum on ristvõlvidega kaetud laega. Ehitus võib pärine

da XIX saj. III veerandist. 

Viinava~ on suur ja liigendatud kivihoone, mille põhikorpu 

on krohvitud paekivist, üks suurem tiibehitus aga lõhutud maa 

kivist ja krohvimata. Põhikorpus on kaetud kõrge viilkatusega, 

katteks laast, räästakarniisid on laiad, eenduvad ja laud adestl 

Aknad omavad kvaadri tega, hambuvaid ääriseid. Avad on lamedat 

kaartega. Enamik akendest on seejuures suured, asetatud üht

laste vahedega. Korsten on väga kõrge, tellistest ja neljata

huline. Hoone põhikorpus võib pärineda XIXsaj. II poole kes

kelt, maakivist juurdeehitus aga XX saj. algusest. 

Park on keskmise suurusega, asub paerinnakust tingitud reljee

fil, viinavabrik astangu all, peahoone ja teised kõrvalhooned 

ülal. Peahoone ees on väike esiväljak, sissesõiduga küljelt. 

Kolmel küljel on hoone ümbritsetud võrdlemisi tiheda puistuga. 

Pargi piires tagaküljel on ka ojake, mis kujundab paistiigi. 

Pargi puistu on vabakujuline ja üldiselt tiheda istutusviisiga: 

kus domineerib pärn, saar, tamm. On ka rühmiti ja üksikult 

kuuski. Maanteel Vainopea suunas on lehtpuuallee. Pare;i äärel 

on aed. Pargi seisund on halb, enamik alast on halva hooldatu

se tõttu võsastunud. 

Külastatud viimati 1974.a., pildistatud 1966.a. 
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Karula mõis. 

Peahoone. 

Ka.rula mõis. 

Piimamaja . 



IJtO 

37. KAVASTU mõis (Kawast). Rüütlimõis. 

Haljala k/n, Viru kolhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoone on hävinud, ta põles 1972.a. Hoone oli keskmise suu

rusega ühekordne puitehitus osaliselt väljaehitatud lakakor

rusega. Hoonet kattis seintest kõrgem eterniitkattega pool

kelpkatus, millel üleulatuvate räästaste all oli lihtne laud

karniis. Seinad olid vooderocatud rõhtlaudadega. Hoone aknad 

olid rühmitatud kolme ja kahe kaupa, tiibadel eraldatud üksi

kult. Aknad olid keskmise suurusega, 6-ruudulised ja varusta

tud luukid ega, omasid laiu piir d elaudu. Saali kolm aken t hoo

ne esifassaadi keskteljel omasid kõrge kaarega petikalma, kus 

seina pinnale oli kantud akna segmentava teravkaareline raa

mistik. Saali akende kohal oli räästakarniis läbi lõigatud 

ning tõstetud madalaks kolmnurkviiluks, milles väike, piirde

laudadega ümbritsetud ümaraken. Peauks oli keskteljelt viidud 

paremale, ukse pooled olid liigendatud tahvli teks ja kaetud 

kvaaderlõikeliste kattelaudadega. Ukse kohal oli aga säilunud 

varasem krepitud voluutfrontoon. 

Esifassaadi katusepind oli sümmeetriliselt liigendatud 

pealeehituste ja katuseakendega. Keskteljel asus kolmnurk

frentooni kohal väike katuseaken, mida kattis laialt üleula

tuvate räästastega terav viilkatus. Selle sarikajalad, neid 

kandvad kensooltalade otsad olid kujundatud, samuti olid ava

tud viimane sarikapaar ja penn, mis tugevdatud dekor atiivsete 

vertikaalsete prussidega. Aken oli 6-ruuduline ja kõrge kaa

raga. Sellest keskel asuvast katuseaknast kahel pool paiknea 

kaks suuremat, viiikatustega kaetud pealeehitust, mis omasid 

3 akent, viilu tipus ümarakna ja rõhtlaudvoodri. Katuserääs

tad ja sarikad olid eelmisega analoogse kujundusega, rikkali

kum oli vaid penni ja sarikaid liitev dekoratiivne konstrukt

sioon prussidest. Ka akende kuju kord as eelmist. :E'assaadi tii 
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badel oli kahel pool taas väike katuseaknake väljaehitusena, 

vormilt analoogiline keskteljal asuvaga, asetatud vaid mada

lamale. Et pealeehitustest parempoolne asus peaukse kohal, 

siis oma s ta puittaladele toetuva rõdu, talade otsad olid 

seejuures kujundatud volu.udilaadselt. See pealeehitus oli ka 

kõigist teistest kõrgem, tema viilkatus ulatus pea katuse

harj ani. 

Hoone tagafassaad oli säilitanud vanema ilme. Siin asu

sid harvalt asetatud aknad, millest ühel oli veel algne raa

mistik (2o-ruuduline). Katusel paiknes mõni algne väike seg

mentaken kiirtekujulise raamistikuga ning 3, võrdsete vabe

dega paigutatud katuseakent, mis analoogilised esifassaadi 

kesktelje aknaga, vaid keskmise akna ava oli 3-poolega. 

Tagafassaadi keskteljel paiknes lai puitveranda, mis 

kaetud lameda viilka tu se ga, katteks laast ja räästad laialt 

üleulatuvad. Viilukolmnurk oli kogu ulatuses kolmeks jaota

tud aknaks, milles diagonaalne raamistik roillbikujuliste ruu

tudega. Samasugune raamistik täitis ka veranda suuri liide

tud aknaid, mis kõr ge kaare ga. Külg ed el kaks aken t, tagafas

saad is lai kahepoolega uks ning kaks akent kummalgi poo~. 

Akende vahed oli kujundatud pilastritega. 

Otsafassaadide poolviiludes oli 2 väikest ruudukujulist 

ja 6-ruudulist lakatoa akent, mille külgedel olid väga väike

sed, ruudukujulised ja 4-ruudulised lakaaknad, poelviilu ti

pus oli aga segmentaken kiirtekujulise raamistikuga. 

Siseruumid olid anfilaadsed, ruumid omasid peegelvõlve 

laialt profileeritud karniisidega, milledel kohati oli jälgi 

roltokoolikust stuJr..kdekoorist. Uksed olid laiad, piiratud sa

muti laiade, profileeritud piirdeliistudega. Trepikojas tei

sele korrusele viiva trepi rinnatis omas barokse kujundusega 

ballustraadi. 

Ho ones oli kalts massiivset mantelkorstent, laotud paeki-
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vist. Neljatahuliselt kuubilt tõusis ülalt ühtlaselt ahenev 

neljatahuline suitsuruum ning korsten oli lõpetatud taas kuu

bilaadse madala pitsiga, millel simss ja kitsas otsakarniis. 

Seega oli hoone garokkstiilis ehitus, mis võis pärineda 

XVIII saj. III veerandist või II poole keskelt, hoonet oli 

aga hiljem, tõenäoliselt XIX saj. lõpus, täiendatud lakakor

ruse väljaehitamisega, kusjuures kujundus oli juba historit

sistlikus stiilis ja eklektiline. Veranda tagaküljel võis pä

rineda aga XIX saj. I poolest, olles teostatud klassitsist

like elementidega. 1972.a. oli hoonest säilunud osa seintest 

j a mant elkor s tn ad . 

Kõrvalhooned moodustavad peahoonega ühtse korrapärase ansamb

li. Hooneid on vähe, enamik varemeis. Olulisemad on: 

Tall on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mida katti 

S-kivikattega viilkatus. Selle räästad olid kitsalt üleulatu

vad. Katus on sisse langenud 1966.a. Hoonel on fassaadis mõni 

lai, lameda korvkaarega kaetud uks, mille kaartekannad toetu

vad ki t sale talumi vööle. Esifassaadi keskel on asunud lai kaa 

ristuga ulualune. Aknad on väga väikesed, ruudukujulised. 

Ehitus võib pärineda XVIII saj. lõpust. 

Ait on eelmisega analoogiline, samastiilne ja -ealine ehi tu s, 

hilisemate ümberehitustega mõnevõrra moonutatud. 

Laut on pikk, krohvitud paekiviehitus, mis kaetud laastukatte

ga poolkelpkatusega, räästad kitsalt üleulatuvad. Foolviil 

kaetud püstlaudadega • .Aknad on väga lamedad, piludena, aseta

tud korrapäraste vahedega. Hoone võib pärineda XXX saj .keskel 

Rehi on suur, krohvitud paekivihoone, mis kodanlikui perioodi] 

ümber ehitatud asundustaluks. Hilise viiikatuse all on säilu

nud algse kelpkatuse kitsas ja astmelise profiiliga räästakar

niis. Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest. 
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Tuulik on massiivne hollandi tuulik krohvitud paekivist keha 

ga, mis tõuseb ühtlaselt aheneva koonusena. On nelja korruse 

ga. Aknad paiknevad üksteise kohal ja on pea ruudukujulised, 

väikesed, uksed kaetud lamedate kaartega. Osa puitkonstrukt

sioone oli veel 1966.a. säilunud. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. I poolest. 

Ü91artorn pargi nurgal on sale kolmekordne krahvirna ta paeki

vist ehitus, mille ülaosa laiem. Laiend on toetatud masiku

liid meenutaval e teravkaarelisele friisile, kus kaarte kannad 

toetatud astmeliatele konsoolidele. Friisist madalamaJ. on 

raidki vist ümara lõike ga vahevöö. Sama profiiliga, kuid .mit

.meastmeline ja laiem vöö on torni krenelleeritud rinnatise 

all. Torni katnid kõrge, teravatipuline kiiver on hävinud. 

Üks torni aken on keskmise suurusega ja kõrge kaarega, teised 

on väga väikesed piluaknakesed, väga väikesed segmentkaarega 

avakesed on ka iga teravkaare all friisis, mõni ruudukujuline 

väike ava ka kaartekandade kohal rinnatise all. 

Seega on torn historitsistlikus stiilis pseudogooti laa

dis ehitus, mis ilmselt kuulus pargiarhitektuuri juurde. Ta 

võib pärineda XIX saj. II poolest, IV veerandist või lõpust. 

Park on keskmise suurusega, 4,5 ha. Stiililt vabakujuline, 

vaid sissesõiduteel on lühike allee. Esiväljak on avar, pii

ratud ringteega. Väljakut liigendab vaid peahoone sissepääsu 

ette istutatud väike puuderühm, millest m~**ee~ kaks äärista

vad treppi. Hoone taga on väike välu, millelt avaneb kitsas 

vaade pargi taganurgal asuva tiigikese suunas. Ka kõik kõrval 

hooned on kaetud kõrghaljastusega, valdavalt saare ga . Põhi-

liikideks pargis on vaher, saar, üksikud pärnad, allee pärna-

d est. Pargi seisund on halb, ta on osaliselt metsistunud ja 

funktsiooni ta . 

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 196o, 1966. ja 
1S72. a . 
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Kavastu mõis . 

Peahoone esikülg. 

1966. 

Kavas tu mõis. 

Peahoone peauks . 

1966 . 

Kavas tu mõis. 

Torn aias. 1966 • 



Kavas tu mõis. 

Peahoone vare 1972. a. 



38. KIHLEVERE mõis (Kichlefer). Rüütlimõis. 

Kadrina k/n, Viitna sovhoos (Kadrina kihelkond). 

Peahoo~ on suur, kahekordne kivihoone, mis kaetud poolkelp

katusega ~katteks vormikvi ja plekk), millel laiad, profilee

ri tud ja eenduvad viilu-~a räästakarniisid, viimased poolvii

lude all krepi ud. Külgfassaadides on karniisi all profileeri 

tud lai vahevöö, mis samuti poelviilu all krepitud. Hoone esi 

fassaadi keskteljel on seinapinnast kergelt eenduv kolmekord

ne väljaehitus, mis kaetud kolmnurkviiluga. Selle räästa- ja 

viilukaxniis kordab põhikorpuse karniisi vorme, vaid viilu all 

on karniis taas kEepitud. 

Hoone peakorruseks on teine korrus. Siin on aknad suured 

ja kõrged, 6-ruudulised ning krohviääristega, millel nurgad 

laiendatud. Akne:.d on paigutatud enamvähem ühtlaste vahedega, 

puuduvaid asendavad petikalmad ( otsafassaadis). Vaid külgfas

saadide äärmised aknad on . üksikult teistest eraldatud laiema 

vahega. Alumise korruse aknad on väikesed, lamedad, 8-ruuduli

sed, piiratud samuti laiendatud nurkadega krohviääristega. 

Esifassaadi väljaehitus on kitsas, tema keskmine aken on nor

maal mõõtmetega 6-ruuduline, äär1stavad aga ühepoolega ja kol

meruudulised aknad. Alumisel korrusel on peauks äärista~ud väi 

keste ruudukujuliste ja4-ruuduliste akendega. Kolmandal korru

sel on samuti aknad väiksemad, keskel kahepoolega ja 4-ruuduga 

äärtel ühepool e ga ja 2-ruud uga. l' ool vi ilus avaneva te laka tuba

de aknad on väikesed, 4-ruudulised ja ruudukujulised. 

Peauks on varaklassitsistliku ilmega kahepoolega uks, mil 

le pind jaotatud kaheks. Ülemisel, profileeritud liistudega 

piiratud tahvlil on liigendatud pind, mille alläärel leidub 

tilgakesi. Vahekarniis on lai, profileeritud, alumine tahvel 

uksepinne:.st eendatud ja kannelleeritud. Uks on vklgmikuta, pii-

ratud laia krohviäärisega, millel nurgad. on laiendatud. 
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Hoone tagafassaadi keskel on asunud palkon, mille lagi 

on teise korruse kõrgusel lahtiseks rõduks. Kaasajal on see 

tundmatuseni ümber ehitatud. Hoones on ruumid anf'ilaadsed. 

Katusel on teiste hulgas kaks sümmeetriliselt paigutatud mas

siivset korstnapiipu, mis kuuluvad mantelkorstnatele. 

Hoone on seega varaklassitsiszlikus stiilis, ta võib pä

rineda XVIII-XIX sajandite vahetuselt. Kasutatakse sovhoosi 

kontorina ja on rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooned on seotud põhiosas peahoonega ansambliliselt, 

neid on vähesel arvul. Olulisemad säilunuist on: 

Tall on pikk krohvitud maa- ja paekivihoone, mis kaetud kaas

aegse viilkatusega. Algne oli aga poolkelpkatus, mis omab 

prof'ileeritud viilu- ja räästakarniise, viimased poolviilu 

all krepitud. Hoone nurkadel on jälgi nurgaliseenidest, esi

fassaadi keskosas on aga kinnimüüri tud kolme avaga kaaristu. 

Selle kõrgete kaarte kannad toetusid madalatele neljatahulis

tele sammastele, millel talumivöö. Hoone on peahoonega samas 

stiilis ja samaealine. 

Ait on pikk, krohvitud maa- ja paekiviehitus, mis kaetud sein 

test kõrgema poolkelpkatusega, katteks S-kivi. Omab laiu, pro

iileeritud räästa. ja viilukarniise, poolviilu all on karniis 

kitsam. Hoone esifassaad on liigendatud iga ava vahel paikne

vate laiade pilastritega (5 tk.). Avad on ristkülikukujuli

sed, aknad seejuures keskmise suurusega ja ruudukujulised. 

Poolviilus on kõrge kaarega kaetud lakauks. Ehitust võib luge 

da varaklassitsistlikus stiilis hooneks, ilmselt eelmiselt sa 

jandivahetuselt või XIX saj. algusest. 

· Tõllak~ (?) on väike, krohvi tud maakiviehi tus, mille nurgad 

laotud paekivist. Kivide põskede pinnad on krohvimata. Hoonet 

k a tab kitsalt üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks vor 
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mikivi. Otsviil on püstlaudadest. Aknad on suured, ruudukuju

lised ja 9-ruudulised. Ehitus võib parineda XIX saj. II poole 

keskelt. 

Kelder on suures ulatuses .maasisene. Maapinnale ulatub vaid 

lame viilkatus, k a tteks katusekivi, räästas kitsalt üleulatuv 

Otsasein on paekivist ja krohvi tud. Ehi tu s võib pärineda XIX 

saj. kesk el t. 

~ on keskmise suurusega, planeeringult vabakujuline. Esi

väljak on ovaalne, piiratud ringteega ja selle äärtel tihedat ( 

puudegruppidega, väljakul avaneb ka kõrvalhoonete fassaade. 

Mõned puud on asetatud vahetult peahoone esifassaadi ette. 

Väljakut lii gendab peauksele suunatud sirge jalgtee. Peahoone 

taga väljak puudub, on viljapuuaed, .mille äärtel puudegruppe, 

samuti tiike, viimaseid on ka esiväljaku küljel. Tiigid on 

allikalise toitega. Põhiliikideks on vaher, tamm, eelkõige 

esivälj aku äärtel. Tagaküljel on kontrastiks üksikuid lehi

seid. Puude all j a peahoone läheduses on rüh.miti kõr geid sire-

lipõõs aid. Par gi s eisund on r ahuldav. 

Külastat ud ja pild istatud 1972.a. 
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Kihlevere mõis. 
Peahoone esikülg. 

Kihlevere mõis. Otsvaade . 
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39. KILTSI mõis (Schlo0 Ap). Rüütlimõis. 
- • I 

Väike-Maarja k/n, Kiltsi 8-kl. kool (Väike-Maarja kihel
kond). 

Ei vaja käsitlemist, sest mõisaansambel on lülitatua 1975.a. 

koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 



40. KLOODI mõis (Peuth). Rüütlimõis. 

Rakvere k/n, Kullaaru sovhoos ( .rlakvere kihelkond). 

Peahoone on suur ühekordne kivihoone, millel väga madal sok

likorrus. Hoone keskosa on kergelt eendatud ning oli algselt 

kahekordne, nüüd mõjub vaid keskrisaliidina, mis kaetud kolm 

nurkviiluga, viiluväljas ovaalaken. Algne viil oli samuti 

kolmnurkne, piiratud eenduva ja profileeritud karniisiga, vii 

luväljas oli ovaalne aken. Roonet katab kõrge kelpkatus vor

mikivikattega, algne katus oli aga kõrge murdkelpkatus S-kivi 

kattega, mille all oli osaliselt väljaehitatud lakakorrus. 

Sellest on säilunud esi- ja tagafassaadides lihtsad väikesed 

katuseaknad viilkatuste all lakapealse valgustamiseks. Esi

fassaadi nurkadel on samuti väikesed kolmnurkviilud teistest 

eraldatud kahe akna kohal, mis algselt olid piiratud eenduva

te ja profileeritud karniisidega, nüüd on viilud säilunud, 

kuid karniis on viilu all krepitud. Räästakarniis hoonel on 

kitsas, astmelise profiiliga. Eendatud keskosa nurgad on mar

keeritud laiade, rusteeritud nurgaliseenidega, teistest eral

datud äärmised aknad, mis kaetud kolmnurkviiluga, on markeeri 

tud lamed a~ve liseenidega. 

Hoone tagafassaad on liigendamata, parempoolsel otsafas

saadil on väike väljaehitus pääsuks keldrisse, mis on Jtaetud 

lameda viilkatusega • 

.Aknad on kitsad ja kõrged, 6-ruudulised, piiratud krohvi 

ääristega. Esifassaadis an aknad ühtlaste vahedega, äärmised 

2 akent on eraldatud. Nad on asetaud suure, nelinurkse, la

meda petikuga liigendatud seinapind a, akende krohviääriste 

ülanurkadel ga keskel on sisselõigatud stukkrosetid. Kor~a

päraste vahedega on aknad ka otsafassaadidel, kus puuduvaid 

asendavad petikaknad. Tagrurüljel on hoone keskteljel kolme-
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aknane grupp, keskmine parki avanev uks-aken, teised on 

korrapäraselt rühmi ta tud kahekaupa, äärmis ed .li.lal.ad on üksi

kuina eraldatud teistest laiema vahega. Sokliaknad on lame

dad, 8-ruudulised, ridades puuduvaid asendavad petikaknad. 

Sokkel on markeeritud simsiga. 

Esifassaadi keskel paiknes varem lai puitveranda ühe

poolse kaldega katusega, mis praegu ümber ehitatud, krahvi

tud ja varustatud uute akendega. Ka tagafassaadi keskel on 

olnud palkon, mis hävinud jäljetult. Hoone ees on maapind 

ettesõidutee tarbeks tõstetud, oli algselt piiratud maakivi

postidega, mida ühendas sepiskett. 

Ruumid hoones on anfilaadsed. Katusele ulatuvad madalad, 

massii vsed korstnapiibud korrapärase reana ( 4 tk.). 

Ehitust võib lugeda varaklassitsistlikus stiilis XVIII 

saj. lõpuveerandi hooneks, ta on kasutusel elamuna, osa ruu

me on maha jäetud. Hoone on rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooned moodustavad peahoonega ühtse korrapärase ansamb 

li, paiknedes esiväljaku külgedel. Osa hooneid on eraldi 

rühmades ka pargi küljel või kaugemal Päide oja kaldal. Olu

lisemad säilunuist on: 

Tall on suur, krohvitud paekivihoone, mis oli kaetud seintest 

kõrgema kelpka tusega, nüüd osaliselt ümber ehi ta tud. Alles on 

osa algsest katusekattest, selleks on S-kivi. Räästad on 

kitsalt üleulatuvad, nende all on jälgi lihtsast laudkarnii

sist. Hoone esifassaad on keskosas laialt taandatud ulualu

seks, mille räästast kandnud sammastik on hävinud. Ulualuse 

tagaseinas on kõrgete kaartega suured uksed vaheldumisi sama

suguste petikutega. Mõni uks omab segmendikujulise valgmiku 

kiirtekujuliste raamistikega, mõnel uksel on ruutkalasaba

mustris laudvooder. Hoonet võib lugeda peahoonega samaealise 

Ait on väike, krohvitud paekivihoone, mis kaetud S-kivikatte-
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ga kelpkatuse ga, omab ki~said lihtsaid lauast räästakarniise. 

Hoone esiküljes ääristavad ust kaks väikest ruudukujulist 

akent. Ehitus võib pärineda XIX saj. algusest või eelmise 

lõpust. 

Ait-kuivati on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis 

kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks oli S-kivi, 

mis varises 1S7o.aastate algul. Omas lihtsa, eendatud laudkar 

niisi kül gfassaadides ja poolviilu kelbakolmnurga all. Hoonel 

oli lakaruume, mille aknad avanevad poolviiludes. Aknad põhi

ja lakakorrusel on kitsad, keskmise suurusega. Teiste, rist

külikukujuliste uste kõrval on üks suur, kõr ge kaarega kaetud 

uks. Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest. 

~tsejamaja on suur ehitus, mille keskosa kahekordne, tiib 

ühekordne. Kahekordne osa on krohvi tud paekivihoone, mille 

alakorrus on v an em. Ehi tu st katab üleulatuvate r äästastega 

viilka tus (katteks eterniit). Aknad on moonut a tud kaas ajal. 

Nad paiknevad ühtlaste vahedega . Pikendus paremal tiival on 

ühekordne, laotud puhta vuugiga punastest tellistest. Kae ud 

on ehi tus lameda viiikatusega (kattelt s eterniit), millel 

laialt üleula tuvad r äästad. Aknad on suur ed , 6-ruudulised. 

h oone otsal on avar pui tver anda, mis omab lameda kelpka tuse. 

Akn ad on erisuurustes ristkülikukujulistest ruutudest. 

Kahek ordse korpuse vasakul tiival on pikendus kivist ala 

korruse ja puidu s t ülakorruse n ä ol, mis omab põhikorpusega 

üh ise viilkatuse. Aknad on mõl emil korrusel kaasae gsed. 

See ga võib vali t s e j arnaj a alakorru s pärined a veel .iL saj. 

al gus est , peal e ehi t used j a t elliskivi st piken du s aga XI X saj. 

II p oolest , v i i mane s a j and i lõpust. 

Kuiv at i on vä i ke , kahekordn e eh i t us krohvimat a maakivist sei n 

tega, l õhutud kivide s t , av ad j a nur gad tellis t es t h ambuvat e 

plokki dena . Hoonet katab l ame v i ilkatus üleulatuvate rähstas-
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tegu. Osa avadest, eriti suur uks hoone otsal kõrge muldrambi 

kohal, omavad kõrgeid kaari. Ehitus omab neljatahulise tellis 

kivikorstna, millel otsal lai karniis, selle all kitsas vahe

vöö. Ehitus võib pärineda XIXsaj. lõpust. 

Laudad on suured paekivihooned, mis asetatud suure hoovi kol

mele küljele, osalt liide tud. Hooned on krohvi tud maa- ja pae 

kiviseintega, kaetud kõrgete viiikatustega (katteks eterniit), 

millel üleulatu vad räästad ja püstlaudkattega otsviilud. hoo

ned on kaasajal rekonstrueeritud, muudetud on ka enamik aken

dest. Algselt säilunud aknad on ruudukujulised, keskmise suu

rusega ning 4-ruudulised. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega. 

Hooned võivad pärineda XIX saj. II poolest eriaegadest. 

Viinavabrik on väga suur, liigendatud ühe- ja kahekordsete 

tiibadega hoonekompleks, mis kaetud lamedate viiikatustega 

(katteks eterniit), räästad on kitsalt üleulatuvad. Seinad on 

laotud klombitud krohvimata maakividest. Nurgad ja avad on 

ääristatud tellistega, seotud müüriga hambuvate plokkidena. 

Avad on kaetud lamedate kaartega, viiludes esineb ümaraknaid. 

Esineb laiu, profileeri tud telliskivilrarniise kahekordse kesk 

se korpuse räästastel ja viiludel. Aknad on keskmise suuruseg 

6-ruudulised. Hoonest eraldiseisev korsten omab. kõrge ja mas

siivse neljatahulise sokli, millel lai, astmelise profiiliga 

telliskivikarniis, toetatud koonusekujulistest astmelistest 

konsoolidest. Soklilt tõuseb tellistest ümarkorsten, millel 

puudub otsakarniis. Viinavabriku ehitusaeg on dateeritud raid 

kiviga: 1888. 

Tdölisemajake samas on väike, krohvitud paekivihoone, ühekord 

ne, kaetud kelpkatusega, millel laastukate ja kitsalt üleula

tuvad räästad. Akende kuju on kaasajal muudetud. Hoone võib 

pärineda XIX saj. I poole st. 
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Park on suur ja kaheosaline. Es ime s e osa mood ust ab suur esi-

väljak, mis korrapärase ristkülikuna peahoone ees, ümbritse-

tud ovaalse teega. Puid on üksikult väljaku äär tel ning vahe

tult peahoone ees kas üksikpuudena või rühmana, paigutatud 

vabalt, kuigi teatava sümm.eetriaga. Nooremaid puid on rühma-

des ka peahoone otstel. Väljaku äärtel põõsaid. 

J?argi teise osa moodustab puistu peahoone tagaküljel. 

See algab hoone juures avara aiaga, mis võis omada algselt 

ehisaia ilme. Aia taga on ristkülikukujuline tihe pargipuistu 

mis külgedel omab alleed, ilmselt oli selline ka keskteljel. 

Valitsevad liig id on pargi esiosas tamm, vaher, peahoone ots

tel lisandub kuusk. Tagaküljel on põhiliigiks pärn ja saar . 

Omaette väike pargike on valitsejamaja ümber. See on 

noor, vaba planeeringuga puistu kaskedest ja kuuskedest. 

Park on halvas seisundis, ta on funktsioonita ja maha 

jäetud. 

1'<1\ m 

D 
Ku iv~tl 

r--. 
+--+ r=rAit 

r-t 
tl' 
wl 
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Kül astat ud viima ti 1976.a., pildistatud 1966. ja 1976.a. 
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41. KOHALA mõis (Tolks). Rüütlffimõis. 

Kaarli .k/ n, Uhtna kolhoos ja Kohal a S-kl. kool (Rakvere 
kihelkond) . 

Peahoone o.n suur kahekordne ja madala soklikorrusega, liigen

datud pui thoone, mis koosneb madalamast keskosast ning selle 

pikiteljega risti asetatud kõrgematest tiibboonetest, mis tu

gevalt eenduvad mõlemis fassaadi s. Tiibhoonete katuseharj ad 

on põhikorpuse katusest kõrgemad. Hoonet katavad lameda.d viil 

katused, millel laialt üleulatuvad räästad kt.ljundatud sarika

jalgadega, kujundatud on ka sarikaid kandvad konsoolid, mis 

all aZUUrsed sabloonlõikega ehispitsid, meenutavad tugikäppa

sid. Viimased sarikapaarid otsviiludes on avatud. Tiibhoone-

te viilude ja külgfassaadide räästaste all on lai ehisvöö 

kattelaudad est, mis meenutavad hammaslõiget. Seinad on kaetud 

alates laialt soklit markeerivast vööst kuni esimese korruse 

aknalaudad e joonel kulgeva profileeri tud vahekarniisini püst

laud voodriga, mis dekoreeri tud sisselõigatud piludega ja mee

nutab lambrist. Kõrgemal, kuni korrustevaheli sa laia ja profi 

leeri tud vahevööni on seinad kaetud 1 aiad e rõh tlaud ad ega. •.rei 

sel korrusel kordub sama seinapind ad e kujund us, vaid viilud e 

all puudub vahekarniis. 

Siinjuures tuleb märkida, et põhikorpus tiibhoonete va

hel oli algselt ühekordne, ta omas vaid madala lakakorruse, 

mis meenutas mezzoninot. Selline korrus on säilunud tiibhoone 

te teise korruse kohal otsviiludes. Keskne korpus on omandanu 

teise täiskorruse kaasajal. 

Hoone nurgad on kujundatud laiade kattelaudadega rustee

ritud nurgapilastritega, mffilledel pjedestaalideks on mõlemil 

korrusel lambriselaadne vöö. Siin on kvaaderlõikega suur kat

telaud. Kvaaderlõikelised suured kattelauad on ka lambrises 

iga akna all, alakorrusel 3, ülakorrusel 2 iga akna all. Ak

nad on suured ja kõrged, ühesuurused mõlemil korrusel (välja-
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arvatud kaasaegsel pealeehitusel keskosas), on 6-ruudulised 

ja ümbritsetud laiade, profileeri tud piirdelaudadega. Akende 

all on laudtahvliga pind, millel eelkirjeldatud kvaaderlõike

lised puittahvlid. Akende kohal on profileeritud astmikfron

toon, mille all akna kohal vöö neliksiirudest. Aknad paikne

vad võrdsete vahedega ja kohakuti. Nende all on väikesed sok

liaknad, mis kaetud lamedate kaartega piiratud krohviääriste

ga. Tiibhoonete viiludes on nii esi- kui tagafassaadil teise 

korruse akende kohal lakakorruse väikesed aknad, mis on ase

tatud paariti. Need on ruudukujulised, aknapaar on piiratud 

laia piirdelauaga, mis nurkadel laiendatud. Viilukolmnurga ti..-: 

pus on ümaraken, ümbritset~d rambikujulise p±irdelauaga. 

Hoone seinapinnad on viimistletud tumeda värviga, vahe-

vööd veel tumedamatas toonides, liseenid ja kvaaderlõikega 

kattelauad on heledates toonides, akende piirdelauad valged. 

Selline viimistlus annab hoonele tähelepanuväärselt erksa de

kooridetaile rõhutava ilme. Algne värv oli siiski heledama-

' toonilisem. 

Hoone esifassaadis on tiibhoonete vahel lai terrass kogu 

põhikorpuse ulatuses. See omas 8Zuurse, eklektilist laadi me

tallist valatud rinnatise. Tiibehituste teisel korrusel on 

esifassaadis laiad rõdud, milledel on lai, profileeritud kar

niis ja neljatahuliste puittulpade vahele asetatud metallist 
' 

valatud rinnatis keerukate eklektiliste kujunditega (s.h. sti

liseeri tud taimornamen t). ~fulpade tahud on liigendatud kvaader 

lõikeliste kattelaudadega. Rõdud on toetatud kolmnurksetela 

tugikäppadele, millel astmelised konsoolid ja rõdude laed on 

liigendatud profileeritud liistudega tahvliteks. Parempoolse 

tiibhoone rõdu all on peauks, millel ülal avar valgmik. 

Hoone parempoolsel otsafassaadil on lai kivist ning kroh-

vi tud p alkon, ühekordne ja kaetud väga lameda katuse ga. Omab 
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laia, eenduva ja profileeri tud räästakarniisi. Sokkel omab 

laia, profileeritud simsi, ka akende all on kitsas vahekarnii 

Akende kahel on laiad pilastrid, mis toetuvad vahekarniisile, 

nende all kuni soklikarniisini on pjedestaalid. Aknad on suu

red, omavad aga tiheda ruudustiku erisuurustest ristküliku

test, esineb ka diagonaalraame. Kolmnurkne esik on ka vasak

poolse tiibhoone küljel, mille akende kujundus kordab põhi

korpuse aknaid. 

Hoone katusel on rida algseid saledaid korstnapiipe tel

listest, mis omavad kõrge sokli, ülaosad on aga laiendatud, 

nurkadel toetatud konsoolidele, nende vahel on tjuudorkaart-e 

meenutav kaar. Ülaäärel on karniis, mis toetub hammaslõikele. 

Ruumid hoones on põhiosas anfilaadsed. 

Hoone on seega histmritsistlikus stiilis ehitus, kus do

mineerivad klassi t sistlikud elemendid, samuti esineb pseudo

gooti detaile (akende kohal, jm.). Hoone võib pärineda XIX 

saj. lõpust, palkon sajandivahetuselt. Ta on kasutusel koolina 

ning pioneerlaagrina ja on heas seisundis. 

Kõr.Y,.?J.hooneid on arvukalt, nad paiknevad ümber par gi korra

pärastes rühmades, peahoone ga ei ole seotud. Olulisemad on: 

Ait on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud poolkelpkatu

se ga, sellel üleulatuvad räästad, katteks laast. Kahel pool 

suurt ust on väikesed, lamedad aknad, uks on kaetud kalasaba

muEtEis laudistusega. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole 

keskelt või II veerandist. 

Tall on pikk, krohvitud paekivihoone, mis kaetud poolkelpkatu

sega, katteks laast ja eterniit. Hoone omab laiad, profileeri

tud räästa ja viilukarniisid, mis poolviilude all krepitud, 

jätka tud viilualuse laia , lameda vahevööga. Uhes viilus säilu

nud r uudukuj ulin e aken 16 ruuduga. h.õik uksed esiküljel on 
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moonutatud kaasajal. Ehitus on ilmelt klassitsistlik, ta on 

eelmise ehitusega samaealine. 

Tema tagaküljele on ehitatud hilisemaid tiibhooneid, mis 

samuti krohvi tud maa- ja paeki vimüüridega, kuid praegu vare-

meis. 

Laudad moodustasid suure, korrapärase hooneterühma, nelinurk-

se sisehoovi ümber, millest sä~lunud vaid üksikud. Paremini 

on säilunud paekivist laut, krohvikattega seintega, kaetud 

laastukattega ja kitsalt üleulatuvats räästastega poolkelpka

tusega, millel ülanurkadel unkaavad. Aknad on väike s ed, lame

dad ja 8-ruudulised, osa on liidetud. Asuvad müürides tugeva

te prusslengidega. Hoone võib pärineda eelmistega samast ajas 

Küün on pikk puitehitus maakivist vundamendil, mille viilka---
tus omab laialt üleulatuvaid räästaid ja laastukatte. Viilud 

on kaetud püstlaudadega, mille otsad alläärel asuvad seinte 

voodrilaudade peal ja on sabloonlõikega kujundatud ehispit

siks. Seinad on kaetud laiade rõhtlaudadega, nurkadel on lai · 

vertikaalsed kattelauad. Hoone võib olla peahoone ga samaealin 

Viinavabrik oli mitte suur, krohvi tud paeki vihoone, millest 

säilunud Kunda jõe kaldal madal vare. Hoone võis pärineda XIX 

saj andi st. 

Kuivati on keskmise suurusega kõrge ehitus lõhutud maakivi-
-· dest krohvikatteta müüridega, mille avade küljed ja nurgad 

laotud tabutud paekividest, müüri ga seotud hambuvate plokkide

na, avadel on lamedad kaared. Hoonet katab lame ja laialt üle· 

ulatuva te räästastega viilka tu s (katteks eternii t), viimane 

sarikapaar ja penn on viilus avatud, penn tugevdatud verti

kaalse prussiga, millel pikendatud ots viilu kohal kujundatud 

Sarikajalad on samuti kujundatud. Viilud on kaetud püstlauda

dega, mis alläärel kujundatud ehispitsiks. Aknad on suurte 

4-ruuduliste raamidega, millistes veel väiksemad raamid kokku 
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20 ruuduga. Kõrge, neljatahuline telliskivikorsten tõuseb 

ehi s vöö ga soklil t ja on lõpetatud laiendatud ülaosaga, mille 

kujundus kordab peahoone korstnaid. Ehitus võib pärineda vii

masel t saj andivahetusel t. 

Park on väga suur, 12,6 ha, ning ta on mitmeosaline. Sisse

sõidul allee. Pargi esimeses pooles enne esiväljakut tiheda 

istutusviisiga, pargimetsailmeline puistu, tihedam sissesõidu. 

teest paeempoolne. Siin on ka allikalise toitega väike tiik. 

Peahoone ees on avar, puudest liigendamata esiväljak, mille 

paremale küljele jääb suur aed, teisi väljaku külgi ääristab 

tihe puistu, mis eraldQb peahoonest majandushooned. Varem oli 

peahoone ees vaid üksikuid lehtpuid. Väljaku suletust rõhuta

vad lehtpuude vahele istutatud tumedad kuused, kontrasteelt 

on asetatud ka tammed, vab. trad. Peahoone ette toob ringtee. 

Peahoone taga on väike vaba piirj conega välu, kust avanevad 

läbi tiheda pargipuistu vaated Kunda jõele. Vaateid raamivad 

taas vahtrad ja tamm.ed. Kaugemal jõekäärus on tihedam pargi

puistu jõeni. Aia piires on pikk, vaba piirjoonega tiik, al

likaline tiik. 

Põhiliikid eks on pargis tamm, vaher, pärn ja kuusk, on 

mõned paplid. Pargi seisund on hea, põhiosa on hooldatud, 

ääred on võsastunud. 

Külastatud ja pildiatatud 197o. a. 



Kohala mõis. 

Peahoone esikülg. 

Kohala mõis. 

Peahoone otsvaade. 
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42. KOILA mõis (Koil). Rüütlimõis. 

Rakke ~n, Salla sovhoos (Simuna kihelkond). 

Peahoone on säilunud vaid osaliselt ja ümberehitatud kujul. 

Hoone oli keskmise suurusega puitehitus, ühekordne, kuid omas 

keskosas pealeehituse. Hoonet kattis seintest kõrgem poolkelp 
' 

katus, katteks laast. Omas lihtsa, eenduva räästa ja pool vii

lukarniisi. Seinad olid vooderdatud rõhtlaudadega, mida lii ge 

d asid pilastri telaadsed vertikaalsed lauad. Aknad olid võrdle 

misi suured, 6-ruudulised ning omasid laiu piirdelaudu, kvaa-

d erlõikeliste plokkid ega nurkadel. "Põhi osas olid akn<:.La. paigu

tatud ühtlaste vahedega, kuigi esines kanekaupa rühmitamisi. 

Omas esi- ja tagafassaadides palkoneid, millel eklektilise 

ilmega kujundatud räästapits, keerukas raamistik, kus ei puu-

dunud ka teravkaar. Hoones olid 2 mantelkorstent. Sellest ehi-

tusest oli 197o.a. säilunud seinte palkosade fragmendid. 

Hoone paremal tiival paikneb esifassaadis kergelt eenduv, 

tagaküljel aga ulatuslikumalt eendatud tiibhoone, mis 197o.a. 

oli veel säilunud. Ka see hoone on rõhtlaudvoodriga kaetud 

palkehitus, millel kõrge poolkelpkatus, katteks laast. Omab 

laia, eenduva, lihtsa laudkarniisi peolviilu kelbakolmnurga 

all ning külgfassaadi räästastel. Pool vi ilus ruud ukuj uline aken 

teised põhikorruse aknad on kõrgemad, 6-ruudulised, korrates 

põhikorpuse akende vorme. Külgneval uksel on lihtne valgmik. 

Hoones on mantelkorsten. Märkimisväärne on ·sisekrohv. Palksein 

tele on löödud õlgmatid ja p eerud, need kaetud savisegu ga. 

Viimase pind on rihveldatud ja kaetud omal{Orda krohvikihiga. 

Kogu peahoone võis pärineda XIX saj. algusest, teda täien 

dati ilmselt saj. lõpul eklektiliste elementidega dekooriga 

(räästapits jt.) ning palkonitega. ~äilunud tiibhoone oli 197o 

a . maha jäetud ja halvas seisundis. 
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Kõrvalhooneid oli vähe, nad paiknevad ümber pargi ~a on kas 

varemeis või kaasajal ümber ehitatud. 

Park on keskmise suurusega ja vabakujuline, tagaosas alleede - -
fragmente. Omas suure, liigendamata esivälj a.ku, mis piiratud 

ringteega. Tagaküljel väike, vabakujuline väljak. Valitsevad 

liie,id on vaher, pärn, saar. Parki on hiljem rajatud viljapuu 

aed. Tervikuna on park hävimas, väga metsistunud ja maha jäe-

tud. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1965.a. 



Koila mõis . 
1? eahoone otsvaade. 

,.. 
• 



43. KOLU mõis (Heinrichshof). Rüütlimõis. 

Kadrina k/'n, L.Pärna nim. kolhoos (Kadrina kihelkond). 

Peahoone on väike, ühekordne kivihoone, mis omab madala sekli

korruse ning tube hoone otstel lakakorrusel. Sokkel on krahvi

mata maakivist. Hoonet katab lame ja plekkkattega viilkatus 

laia ja profileeritud viilu- ja räästakarniisiga, mille all 

lai ehisvöö ristikujuliste neliksiire meenutavate süvendite

reaga. Viimane ka enamike viilude all, väljaarvatud esifassaa

di paremal tiival eendatud ehitusoaa viilu all. Sellel an kõr

ge astmikviil, mille tipus on väike kolmnurkviii gooti pales

tikuga teravkaarelist aken t meenutava petikaknaga. Viilu ala

nurgad on astmelisalt laiendatud ja toetatud konsoolidele, 

laskuvad mad alale. Esifassaadi põhikorpuse nurkadel on laiad 

nurgaliseenid, mis tõusevad eenduvalt raidsimsilt soklijoonel. 

Hoone tagafassaadis samuti eendub ~asakul tiival külgrisaliit, 

mis kaetud hariliku kolmnurkviiluga. 

Hoone parempoolsel otsafassaadil on laiem kesYJisaliit, 

mille keskel omakorda eendub poolkaarekujuline väljaehitus. 

Selle lame katus ei ulatu kolmnurkviilu .vahevööni. See omab 

kitsa, profileeritud katusekarniisi ja kitsa vahevöö selle all 

Soklisimss on lai, astmeline • 

• ~ad on põhiosas kitsad ja väga kõrged, 8-ruudulised, 
I 

astmelise profiiliga p alestikuga ning raidki vist aknalauaga. 

Akende kohal on profileeringuga murtud frontoonide nurgad toe

tatud konsoolidele. Esifassaadi eendis ja tagafassaadis leidub 

ka üks 3-poolega ja 12 ruuduga väga suur aken. Üldiselt on 

aknad ebaühtlaste vahedega, vaid esifassaadis on nad rühmi.ta-

tud korrapäraselt, paariti. Enamike põhikorruse akende all an 

so!üis lamedad väikesed aknad, raamistik 8-ruuduline. Viiludes 

on väikesed, krohviääriste ga ümbritsetud ja karniiiile toeta-

tud aknad, millel tjuudorkaar, algne raamistik oli tiheda ruu-
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dustikuga - 14 ruutu. Kahel pool viiluakent on võrdlemisi 

suured petikud neliksiiru kujutisega, piiratud krohviääriste

ga. Analoogiline teravkaareline aken on ka otsafassaadi kesk-

risaliidi eendis. 

Esifassaadis on eendatud ehitusosa siseküljel väike puit 

palkon peaukse ees. See on kaetud lameda, ühepoolse kaldega 

katusega. Lknad on kitsad ja kõrged, liidetud, 8-ruudulised. 

Akende all on laudpaneel. Palkoni küljelt laskub kõrge ja lai 

kivi trepp. ·üks pui tveranda asus ka hoone vasal{poolsel otsa-

fassaadil, mis aga on hävinud. 

Seega on hoone historitsistlikus stiilis ehitus, kus do

mineerivad pseudogooti motiivid. ~:ra võib pärineda XIX saj. II 

poole keskelt või lõpuveerandist. Hoonet kasutatakse elamuna 

ja ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad paiknevad osalt sissesõidutee 

äärel esiväljaku küljel, osalt par gi äärtel. Olulisemad on: 

Vana peahoone pargis on väiksem ühekordne puithoone, mis sisse 

langenud. Hoone on kaetud laastukattega ja üleulatuvate rääs-
-

tastega kõrge poolkelpkatuse ga . Seinad on vooderdatud laiade 

rõhtlaudadega, nurgad kaetud vertikaalsete, kitsaste kattelau

dadega. Madalal soklil on lai veelaud. Räästa all avaneb koha

ti algne lai ja eenduv, profileeritud laudräästakarniis. Sama 

on poolviiiude all. Ebaühtlaselt paigutatud aknad on suured, 

ruudukujulised ning laiade piirdelaudadega. Poelviilu aken on 

sama kujundusega, kuid väike. Ho one peauks asub keskteljelt 

mõnevõrra paremal. fema ees oli väike, viiikatusega kaetud 

esik, mis ~arisenud. Uks on kahepoolega, tema pind on jaotatud 

kahel s, kus profileeri tud liistudega piiratud tahvlitel on 

suured rombikujulised kujundid. Väga huvitavad on suured, kabe 

poolega siseuksed, mille kolmeks jaotatud pindadel on barokset 

kujunditega tahvlid. Ruumid on põhiosas anfilaadsed. On riis-
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meid suurest mantelahjust. 

Hoone parempoolse tiiva tagaküljel on võrdlemisi pikk 

ühekordne tiibehitus, mille kujundus ühtib põhihoonega. Tiib

hoone on kokku lan genud . Hoone vasakpoolsel otsafassaadil on 

~äike lahtine palkon kelpkatuse all, mis aga säilunud vaid 

riismetena. 

Hoonet võib seega lugeda XVIII saj. lõpuveerandi ehi tu

seks, kus kõrvuti baroksed (siseuksed) detailid varaklassit

sistlikega (peauks). 1973.aastaks oli hoone likvideeritud. 

Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne krohvimata raaa

ki vihoone, mille nur gad ja avad e küljed, samuti karnii sid on 

paekivist. Hoonet katab poolkelpkatus (katteks eterniit), mil 

~el laiad, profileeritud ja eenduvad viilu-fra räästakarnii

sid, viimased poelviilu all krepitud. Aknad on keskmise suu

rusega, 6-ruudulised, kaetud lameda kaare ga ja piiratud laia

de krohviääristega. Sarnalaadsed on uksed. Avad on paigutatud 

ühtlaste vahedega, esifassaadis süsteemiga: aken-uks-kaks 

akent- uks- aken. Ehitust võib lugeda veel klassitsistli

kuks, ta võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Tall on väga pikk, enamuses krohvi tud maa- ja paekivihoone, 

mis kaetud kaasaegse kõrge viilkatusega. Ho onet on eriaegadel 

pikendatud, mis kajastub eripärastes akendes. Vanemal poolel 

on ühtlaste vahedega segmentaknad, ka uksed on kõrge kaarega. 

Järgnevad võrdlemisi suured ja lameda kaarega kaetud lamedad 

aknad, raamistik 6 suurema ruuduga. Hoone lõpus on kitsad , 

6-ruudulised harilikud aknad väikeste ruu tud ega. Seega on 

hoone püstitatud algul klassitsistlikus stiilis, ilmselt XIX 

saj. I poole lõpus, lõpetatud aga sajandi lõpuveerandil. 

Kuivati on väike, ühekordne krohvitud paekivihoone, mis kae

tud väga lameda viilkatusega (katteks eternii t), räästad on 

laialt üleulatuvad. Avad on kaetud lamedate kaartega, vähesed 
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aknad on võrdlemisi suured, kõrged ja lo-ruudulised. Korsten 

on lame, neljatahuline telliskivikorsten otsakarniiside ja 

simsiga. Ehi tu s võib pärineda XIX saj. IV veerandi st. 

Laudad moodustavad kah e pika paralleelhoonega ja nende otstel 

ehitatud vahehoonetega suure, suletud sisehooviga hooneteplok~ 

Hooned on krohvitud kiviehitused, kaetud kõrgete katustega 

(katteks eterniit), millel laudahoonetel viiludel esiküljel 

avatud viimased sarikapaarid ja p enn, räästad on laialt üleul 

tuvad. On erisuurustega aknaid, põhiosas väikesed ja kitsad, 

6-ruudulised. Hooned võivad pärineda ~XIX saj. II poole kes

kelt, osalt ka ~V veerandist. 

Park on suur (7,9 ha) ning väga heas teostuses vabakujulise 

planeeringuga. Omab kitsa, vaba piirjoonega, kuid pika esiväl

jaku, mis jätab peahoone esifassaadi väljale ava.tuks. Ka hoo

ne taga on väljak, mis omab vaated pargi alaservas paiknevate

le tiikidele. See väljak on liigendatud väheste puudega. Ava

tud on ka vana peahoone esine. Pargi perifeersem osa on tihe

d ama i s tu tusviisiga puuderühmad ega, kus väikseid välusid. Lii

kid est on d omineeri vad tamm, pärn, saar (eriti kõrvalhoone te 

ümbruses). Palju on kasutatud kuuske, üksikult ja rühmiti. Ek

sootidest on peahoone läheduses siberi nulgu, kaugemal suure

mates rühmades ka lehist, üks rühm peahoone taga, moodustades 

hoonele fooni. Ka kõrvalhooneid on par gi äärtel isoleeritud 

halj astu sega. 

Pargi juurde kuulub 3,2 ha suurune parkmets, mis asetseb 

lainjal reljeefil, ilmelt puisniit loodusliku saariku ja nilinni 

kuga. Üleminek pargilt parkmetsaks sujuv. Maanteel pargi pii

ril säilunud ka fragmente alleest. 

Pa.:egi seisund on rahuldav, ta on suhteliselt noore puistu 

ga, pargil puudub funktsioon. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 197o.a. 
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44. KOOln[_mõis (Kono). Rüütlimõis. 

Väike-Maarja k/n, Väike-Maarja kolhoos (Väike-Maarja khlk. 

Peahoo~ on pikk ühekordne puithoone, millel oli lakatuba hoo

ne ots tel. Lame viilka tu s omab laialt üleulatuvaid rääs taid, 

mille all osaliselt on lihtne laudkarniis, katusekatteks on 

laast, osalt eterniit . Seinad on kaetud laiade rõhtlaudadega, 

nurkadel on aga laiad, vertikaalsed kattelauad . Hoone võrdle-

misi suured ja põhiosas võrdsete vahedega asetatud aknad on 

esifassaadis kaheosali aed: all on 2 suurt ruutu, ülal 8 ruu

duks jaotatud raamistikuga. Aknad h oone tagaküljel on tavali

s ed, 6- ruudulised , otsafassaadis esineb 3-poolega ja 9- ruudu

line aken . Kõik aknad on piiratud profileeritud piirdelaudade-

ga, katteks on kitsas karniis. Viilus on säilunud eelmistest 

väiksem aken, millel 16 ruutu. 

Hoone esiküljel paiknea algselt tugevalt eendatud sammas

portilus, mille küljed olid akendega täidetud nii, et ehitus 

oeenu tas verandat. Partikust kattis lame kolmnurkviii ja viii

katus laialt üleulatuvate räästastega. Viilu kandsid 4 doskaa-

na orderi srurunast paisutusega tüvega. Säilunud on mõne samba 

sekkel ja baas. Hävinud on ka hoone vasakpoolsel otsafassaadil 

asunud suur puitpalkon, mis eendus nii esi- kui tagafassaadis. 

~uumid hoones on anfilaadsed. Ehitust võib lugeda klasait 

sistlikuks, ta võib pärineda XIX saj. I poole keskelt. Hoonet 

kasutatakse elamuna, ta on halvas seisundis. 

hõrvalho~~ on keskmisel hulgal, nad ei ole peahoonega seo

tud, vaid paiknevad pargi äärtel ja sissesõidutee juures. Pal

jud on hävinud või varemeis. Olulisemad on: 

Ait-kuivati on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis 

kaetud seintest kõrgema viilkatusega, katteks laast, osalt ete 

niit, omab üleulatuvate räästaste all lihtsa karniisi. Omab 
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väheseid väikseid aknaid. Ehitus võib põhiosas pärineda XIX 

saj. IV veerandi st. 

Töölistemaja on krohvitud paekivihoone, mis kaetud laastukat

tega viilkatusega. Külgfassaadides on lai, profileeritud rääs 

takarniis, otsviiludes on vaid kitsas vahevöö viilu all. Ak

nad on väikesed, ruudukujulised, lamedate krohviääristega, la 

kauks otsviilus on seevastu suur, tema äärises on lukukivi. 

Hoone põhiosa võib pärineda veel XIX saj. algusest, ü.m.b er

ehitus aga saj. keskelt. 

Laudad moodustasid kahest paralleelhoonest ja neid otstel 

ühendavate müüridega ja abiehitustega suletud sisehooviga 

hooneteploki, mis ehitatud paekivist. Laudad on krohvitud, 

olid algselt kaetud poolkelpkatuste ga (nüüd laastukattega vii 

katused). On suuri ja lameda kaarega kaetud uksi, väga väike

seid, ruud uku j ulisi ja ühtlaste vahed ega paiguta tud aknaid. 

Hooneterühm võib pärineda XIX saj. II veerandist kuni saj. 

IV veerandini. 

Rehi on suur krohvimata kivihoone, mille müürid on laotud 

osalt lõhutud maakivist, osalt paekivist. Hoone nurgad on lao 

tud paekivist, seotud müüriga hambuvate plokkidena. Ka av ad 

on paega ääristatud, kaetud lamedate kaartega. Hoone keskosas 

on põhikarpusega sama kõrge väljaehitus mõlemas fassaadis, 

mis annab ehitusele risti kuju. Ehituse osi kattis viilkatus, 

mis hävinud. Ehitus võis pärineda XIX saj. IV veerandi st. 

TUulik on arhitektuurimälestiste l975.a. nimistus ja ei vaja 

kirjeldamist. 

Park on suur 5,9 ha, ta on vabakujulise pla.neeringuga ja teos

tatud heatasemelisel t. Omab väga avara esivälj aku, mida pii

rab ringtee. Sissesõidutee, mis ääristatud alleega, on orien

teeritud peahoone portikusele. Väljakut liigendavad vaid üksik 
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puud, äärtel on puid vabades rühmades tihedalt, mis isoleeri

vad peahoone maastikust ja kõrvalhooneist. Pargi tagaosa on 

puudega piiratud väikese ehisaiana tagaväljaku äärel. See on 

kujundatud pügatud elupuudest hekkidest boskettidega, mis re

gulaarses stiilis. Pargipuistu on kujundatud kontrastselt: 

lehtpuurühmades (tamm, vaher, pärn) on üksikult või rühmiti 

kuuski, üksikuid siberi nulgi. Palju on kasutatud ka sireli t, 

ebajasmiini jt. dekoratiivpõõsaid. Pargi esiküljel põhjanur

gal on vaba kaldajoonega tiik. 

Pargi seisund on halb, ta on metsistunud, funktsiooni ta. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1968.a • 
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45. KUIE mõis (Kui). Rüütlimõis. 

Tamsalu k/n, Vajangu 8-kl. kool (Järva-Jaani kihelkond). 

Peahoone on suur ühekordne kivihoone, millel vasakul tiival 

pealeehi tus, osaliselt väljaehitatud manaardkorrus katuseaken 

dega ja ruumidega hoone otstel. Hoonet katab kõrge poolkelp

murdkatus, millel profileeritud lai karniis katuse murrujoone 

ning viilus kelbakolmnurga all ja külgfassaadides räästaste 

all. Poolviilu all on räästaste all krepitud. Pealeehitus 

omab esifassaadis viilkatuse, tagaküljel poolkelpkatuse, mil

ledel kitsamad, lihtsad laud karniisid viiludes ja räästastel, 

viimased on viilude all krepitud. Katusel on plekk-kate, omab 

alläärel murdsarika. Poolviil on rõhtlaudvoodriga, manaardi

akende väljaehi tused ja pealeehitus on puidust, kuid krohvi

tud. Manaardiakende viiikatuste räästad on kujundatud analoo

giliselt pealeehituse karniisidele. 

Hoone aknad on J(eskmise suurusega, 6-ruudulised, piiratud 

pro~ileeritud ääristega, osa aknaid asetatud paariti, osa 

kahekeupa liidetud. Hoone vasakul tiival on aga paariti ase

tatud suured, 9-ruudulised aknad. Selliseid on ka manaardkor

ruse väljaehitistes mõlemis fassaadis. Mõned manaardiaknad on 

ka 4-ruudulised, liidetud kahest aknast. Pealeehitusel on mõ

lemis fassaadis keskteljel kitsas, 4-ruuduline aken, äärtel 

3-poolega ja 9-ruudulised aknad. Esifassaadi viilus on väike 

ümaraken. 

rvestades akendesüsteeme, võib järeldada, et algne pea

hoone on prae&usest ligi poole väiksem. Pealeehitus asus seega 

tema keskteljel, kus asus ka peauks. Selle ees on säilunud olg 

ne palkon. Hoone vasak tiib, millel suured rua1ad , samuti man

aardkorruse väljaehi tu s ed või vad pärineda kodanlikust p erioo

dist, mil hoonet laiendati kooliks . 

P alkon on keskmise suurusega puitehi tus, millel lame vi il· 
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katus üleulatuvate räästastega. Aknad on kitsad, liidetud ja 

omavad erisuuruste ruutudega ristküliku~ujulisi raamistikke. 

Viilus on suur segmentaken~, millel kiirtekujuline raamistik. 

~cende all on püstlaudvooder. 

Peahoone vanem, algne osa võib pärineda XIX saj. I poo

lest, kõrvalhooneid arvestades veel I veerandist, ta on peale 

ehituse omandanud ilmselt saj andi lõpuveerandil. Hoone on ka

sutusel koolina, ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on võrdlemisi suur el hulgal, nad moodustavad 

peahoonest enamasti sõltumatud funktsionaalsed rühmad. 

Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne, krohvitud kivi 

hoone, mis kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega (katteks 

eterniit). Omab astmelise profiiliga karniisi poelviilu kelba 

kolmnurga all, viilu all on lai, lame vahevöö. Külgfassaadi

del on lihtne lauast, eenduv räästakarniis. Hoone esifassaadi 

keskteljel paikneb peauks, aknad on korrapäraste vahedega, 

ridades puuduvaid asendavad petikaknad ( otsafassaadid es). Ak

nad on kits ad, 6-ruudo.lised. Hoonet võib lugeda klassi ts i stli 

kuks ehituseks XIX saj. I poole keskelt. 

Teenijaternaja on krohvitud paekivihoone, eelmisest kitsam. 

Omab laastukattega poolkelpkatuse, millel viiludes ja räästae 

tel lihtsad laudkarniisid. Hoonel on ühtlaste vahede ga eE eta

tud kitsad aknad esifassaadis, millest mõnel on säilunud 2o

ruuduline raamistik, mõnel on 6-ruuduline. Keskteljel t vasa

kule nihutatud ühepoolega peauks omab rõhtlaudvoodri ja valg

miku, mille raamistiku keskel romb, külgedel ristikujulised 

kujundid. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt. 

Viinavabrik oli suur ja liigendatud ehi tu s, mis varerneis. Kesl 

osa on kahekordne maa- ja paekivihoone, osalt krohvi tud sein

te ga. Alumise korruse aknad on madalad, teise korruse aknad 

aga üsna kõrged. Viimased on kaetud lamedate kaartega. Üldi-
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selt on aknad asetatud ühtlaste vahedega. Masinasaaiil on üks 

läbi kahe korruse ja seejuures erakordselt lai aken. Hoone 

võis pärineda XIX saj. II poole keskelt ja IV veerandist. 

Toölistemaja on pikk maakivihoone, seinad krohvimata, lõhutud 

tellistest. Avade küljed on piiratud tellistega, mis müüriga 

seotud hambuvate plokkidena. Avad on kaetud lamedate kaartega. 

Hoonet katab üleulatuvate räästastega poolkelpkatus, katteks 

laast. Poolviil on püstlaudkattega, viilus ümaraken. Eluruumi

de almad on keskmise suurusega, kitsad ja 6-ruudulised, esi

fassaadi s asetatud võrdsete vahedega. Hoone võib pärineda 

XIX saj. IV veera:ndist. 

Tall (?) on väike, krohvi tud paekivist hoone, mida osaliselt 

kattev viilkatus on hiline, tal on tõrvapappkate ja üleulatu

vad räästad. Hoone esifassaad on kogu ulatuses taandatud ulu

aluseks, räästast kannavad pikendatud külgseinad ja 4 kivist 

neljatabulist sammast, keskmiste vahel lai vahe (või viies 

sammas hävinud). Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt . 

Ait on suur, krohvitud paekivihoone, mis kaetud vüdavalt hili 

s ema viilka tu sega (katteks eternii t). Ühel tii val on säilunud 

algne, lai ja eenduv, profileeritud puidust räästakarniis. Va

sakul tiival on säilunud ka algne uks. See omab kõrge kaare 

ja krohviäärise. Teisel tiival on uuem, lameda kaarega uks. 

Otsafassaadides leidub väikeseid aknaid, seejuures viilu kõr

gem aken omab kaarava. Hoone põhiosa võib pärineda XIX saj. I 

poole keskelt, täiendav sajandi II poolest. 

Ae§.nikumaja on väike, krohvikatteta, lõhutud maakividest ehi

tus, mille avad e küljed ja nurga.d laotud telliste st, müüriga 

seotud hambuvate plokkid ena, avad seejuures on kaetud väga la

medate kaartega. Hoonel on üleulatuvate räästastega viilkatus, 

katteks laast. Sarikajalad on kujundatud. Viilus on sarikapenn 

kujundatud horisontaalsetest ja vertikaalsetest prussidest. 
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Aknad on väikesed, on kahepoolega ja 6-ruudulised, samuti ühe

poolega ja 3-ruudulised . Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust 

või saj andi vahetusel t. 

Laudad moodustavad suure ehi tu.stekompleksi, ktis paljude väik

semate ehi tu ste hulgas domineerib väga pikk laudahoone. See o 

põhiosas paeki vihoone, kaetud õhukese krohvikihiga, müüris on 

maakive. Hoonet on hiljem rekonstrueeritud, eelkõige on ta pi

kendatud ligi poole võrra lõhutud maakivist ja krohvikattetct 

müüridega ehitusega, millel nurgad on laotud paekiviplokkides 

maakivid on kergelt klombi tud plokkideks. Av aa. on ümb:ri tsetud 

tellis te ga ning seotud müüriga hambuvate plokkid ena. Samalaad

selt on rekonstrueeritud ka paekivist hoone-poole aknad • .Ehi

tust katab ühine viilkatus, millel laialt üleulatuvad räästad, 

katteks on laast. Omab viilus avatud sarikapaari, mida toeta

vate konsool tal ad e otsad on kujundatud. Aknad asetsevad üht

laste vahede ga. N ad on võrdlemisi suured ja kaetud väga lamed 

kaarega, on seejuures 6-ruudulised. Hoone keskosas on väga väi 

ke puidust juurdeehitus, millel madal viilkatus . Seega on põhi 

hoone ilmselt XIX saj. II poole ehitus, mis rekonstrueeri ti 

tõenäoliselt XX saj. alguses. 

Tall (?) samas hoonerühmas on väike, õhukese krohvikattega 

kaetud ehitus pae- ja maakivist, mis kaetud kelpkatusega. Sel

lel on laastukate ja kitsalt üleulatuvad räästad. Aknad on ruu 

dukujulised ja keskmise suurusega, 6-ruudulised . Ehitus võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Park on suur, 6,3 ha, planeeringult vabakujuline. Algne park 

võis siiski olla regulaarsem, sest peahoone tagaküljel on säi

lunud mõne astmega terrassaed. Peahoone ette jääb väga avar 

esiväljak, millel vaid üksikpuid ees servas, s.h. on üks põlis 

pärn maadligi roomava tüvega, nn. 11Hobusepuu". Väljak on piira· 
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tud ringteega, ettesõit peahoonele toimub küljelt. Ringteest 

väljaspool on puid tihedamalt, eriti peahoone otstel, kus 

kontrastseid puuderühm.i: siberi nulud, lehised, pärnad. Pea

hoone tagaküljel on puuderühmad vahetult hoone ees, terrassil 

kuid harvade rühmadena. Siin domineerivad kuused, siberi nu

lud, rikkalikult sireleid, elupuid, lumemarja. Üksikud põõsas 

te ja puude rühmad ulatuvad kaugemale maastikku, jättes siis

ki peahoone tagakülje avatuks. Rühmiti on puid ka kõrvalhoone 

te vahel. Nii on aida ümber väike pargiosa väljakuga hoone 

ees. Kõrvalhoonete juures valitsevad vaher, saar ja nendega 

kontrastis kuusk. 

Pargi põhiosa seisund on rahuldav, äärealad võsastunud. 

Külastatud ja pildistatud 197o. a. 
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46. KULINA mõis (Kullina). Rüütlimõis. 

Viru-Jaagupi k/n, Kulina 8-kl.kool (Viru-Jaagupi kihelko 

Peahoone on suur ühekordne puithoone, mis omab kitsa pealeehi 

tuse hoone keskel ning pikendused hoone otstel. Need on esi

fassaadi seinajoonel, kuid taandatud hoone tagaküljel. Enne 

pikendusi on kaks külgri saliid ilaadset eenduvat palkoni t. 

Hoonet katab viilkatus, katteks plekk ja eternii t. Omab laia 

ja eenduva, profileeritud räästakarniisi, samades vormides 

karniis piirab külgrisaliitide kolmnurkviile ning otsafassaa .... 

di viile. Pikendatud tiibehitustel on karniis viilu all krepi 

tud. Pealeehituse katus on risti hoone pikiteljele, hoone ka

tus ulatub tema räästani. Pealeehitus omab samuti viilkatuse, 

millel aga laialt üleulatuvad räästad, toetatud kensooltalade 

ga, millel kujundatud tugikäpad, nende kolmnurgas puidust 

ehispits. Viilude äärel on profileeritud tormilaud. Viilude j 

räästaste all kulgeb lai ehisvöö puitplokkidest, mis meenuta

vad triglüüfe. 

Seinad on vooderdatud soklilt kuni aknalaudada joonel 

kulgeva profileeritud kitsa vahekarniisini püstvoodriga, kõr

gemal kuni räästakarniisini rõhtlaudvoodriga. Pealeehituse al:U 

on räästakarniis korrustevahelise karniisina, pealeehituse 

seinad on vooderdatud analoogiliselt. Ka soklit eraldab vahe

karniis. Hoone nurkadel on rusteeritud pilastrid esi- ja taga

fassaadides, samuti otsa~assaadides pikendatud tiibhoonete ja 

pealeehituse esi- ja tasafassaadides. Viimase all esiküljel on 

rusteeri tud pilastrid ka põhikorruse seinapinnal, eraldamaks 

kahte akent. Risaliitidena ehitatud palkonite nurkadel on 

nurgapilastrid, mille pinnad on liigendatud kvaaderlõikeliste 

kattelaudadega, lilal ja all pikad, keskel ruudukujuline. Sama

laadsed, liigendatud pindadega pilastrid ääristavad ka risa

liitehi tustes paiknevaid uksi. Pilastrid toetavad nende ehic:tus 
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te kolmnurkviilude alust laia vööd ja kitsast karniisi selle 

all. 

Hoone aknad on suured ja kõrged, pealeehitusel vaid vähe 

madalamad põhikorruse omadest. Aknad on 6-ruudulised, ümbrit

setud profileeritud piirdelaudadega. Akende kohal on profilee

ritud horisontaalne karniis, mis nurkadel toetatud pinnadele, 

voluudimotiiviga konsoolidele. Karniisi ja akna ülaserva vahe] 

on seinapind liigendatud kvaaderlõikeliste kattelaudadega. Pe 

leehituse aknad on mõnevõrra kitsamate vahedega kui nende all 

asuvad põhikorruse aknad. ~eised põhikorruse aknad on aseta

tud ühtlaste vahedega. Pealeehituse viilu tipus on väike ja 

kitsas, pilukujuline lakaaken, millel piirdelauad . Põhikorpuse 

otsaiassaadi viilus on väike, kõrge kaarega lakaaken, 5 ruudu

ga. Tiibehituste viiludes on üks, mõnevõrra suurem nelinurkne 

lakaaken. Risaliitidena ehitatud palkonitel on suured liitak

nad, millel erisuurustes ristkülikukujuliste ruutudega raamis

tikud. Akende all on kvaaderlõikelised kattelauad. Uksed pal

konites on suurte valgmikega, millel analooGiline ruudustik. 

Kahepoolse ukse tahvlid on jaotatud 3 pinnaks, millel kvaader

lõikelised kattelauad. Uste ees on kitsad kivitrepid. Katusel 

on kahel pool pealeehitust väikesed segmentaknad, üks on kaBe~ 

~~~~-pea±eeB~~~a~ kummalgi pool, ainult esifassaadis. 

Hoone vasakpoolse tiibehituse otsafassaadil on kits~s 

palkon, mille seinapindade kujunduses on ühist esifassaadi 

omadega - akende all kvaaderlõikelised plokid, analoogilise 

raamistikuga suured liitaknad. Puuduvad vaid plhlastrid. Palko

nit kattev viilkatus erineb samuti, ta omab laialt üleulatuvai 

räästaid, mis toetatud kujundatud otstega konsooltaladele, 

sarikajalad on kujunda~ud. Talade toeks on tugikäpad, mis ku

jundatud ehispi tsiga. P alkonil t laskub kits as kivi trepp. 

Ruumid hoones on anfilaadsed. ~alle on tagaküljele kaas-
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ajal püstitatud ilmetuid väiksemaid juurdeehitusi. i~gne hoon 

võib pärineda .xiX saj. IV veerandist, ta on teostatud histo

ritsistlikus stiilis, kus domineerib klassitsistlik käsitlus 

ja detailid. Et hoone arhi teki:uurses lahenduse s ja kujunduses 

on analoogiaid Kahala ja Emumäe mõisate peahoonetega, võib 

eeldada ühist arhitekti. Hoonet kasutatakse koolihaanena ja 

ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad paiknevad pargi äärtel, osalt 

peahoone otsal, kuid ei ole peahoonega ansambliliselt seotud. 

Töölistemaja on keSkmise suurusega krohvitud (pritskrohv) 

paeki vihoone, mis kaetud viilkatusega. Sellel on laialt üle

ulatuvad räästad, mis toetatud kansool taladele, need on kujun 

datud otstega, toetatud voluudilaadsete, sabloonlõikega tugi

käppadega. Sarikajalad on samuti kujundatud. Viimane sarika

paar ja penn on viilus avatud . Hoone nurgad omavad nurgalisee 

ne, lame vöö on ka viiluräästa all. Avad on ümbritsetud krohv· 

ääristega. Aknad on väikesed, 6-ruudulised. Ehitus võib päri

neda XIX saj. II poole keskelt. 

Meierei samas on krohvitud paekivihoone, mis kaetud lameda 

viilkatusega. See on kujundatud analoogiliselt töölisamaj aga. 

Enamik avasid on kaetud lameda kaarega, aknad on suured, 12-

ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või 

IV ~aerandist. 

~on laiade neljatahuliste krohvitud paekivitulpadega ehi

tus, mille vahed täidetud rõhtplankudega. Hoonet katnud kõrge 

viilkatus langes sisse 1966.a. Ehitus võib pärineda XIX saj. 

lõpuveerandist. 

Tall on keskmise suurusega, krohvitud paekivihoone, millel on 

l~e viilkatus laialt üleulatuvate räästastega. Hoonet on 

kaasajal rekonstrue eri tud, alle s on mõned ale:,sed suur ed uksed, 
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.mis kaetud lamedate kaartega. Ehitus võib algselt pärineda 

XIX saj. viimasest veerandist. 

Viinavabrik on keskmise suurusega liigendamata kahekordne 

ehitus õhukese krohvikattega paekiviseintega. Hoonet katab 

kõrge viilkatus, katteks laast, räästad laialt üleulatuvad. 

Sarikajalad on kujundatud, viimane sarikap aar ja penn on vii

Ius avatud. Viilukol.mnur ga tipp on kae'tud püstlaudad,ega. Hoo

nel on suured, U.htlaste vahedega asetatud aknad, puuduvaid 

ridades asendavad rohked petikaknad. Aknad on 6-ruudulised, 

alumisel korrusel seejuures kaetud 1 amed at e kaarte ga . Sama 

sillus on ka osadel ustest. Hoone võib pärineda XIX saj. II 

poole keskelt või IV veerandist. 

:Park on suur, põhiosas pailr...neb peahoone ees. fa on heataseme

lise vabakujulise planeeringuga. Peahoone ette jääb pikk esi

väljak, mis ulatub maanteeni, kust avaneb vaade hoone esifas

saadile. Väljaku äär ed on piiratud vaba piir joonega, kuid 

võrdlemisi tiheda istutusviisiga puuderühmadest, mis sulevad 

vaated avamaastikule. :Puud lii tu vad otsafassaad iga, nende va

helt kulgeb hoone ette sõidutee, mis kulgeb äärtel puude taga. 

Väljaku murupind on teedest liigendamata. Algselt oli ta pea

hoone poolel teest eraldatud .madala pui taiaga. Puud est domine 

rivad pärn ja vaher, mille eesservas väljakul on kontrastiks 

kuuske, alpi seedermändi ja rühmiti kaski. Peahoone taga on 

suur aed, mille äärtel rühmi ti puid, lehtpuude hulgas mänd i. 

Osa aiast piiratud paekivimüüriga, milles nelj ata.huliste pae

kiviplokkidest sammaste vahel värqvaportaal, ava kaetud kõrge 

kaarega, mille silluses kitsas kaarfrontoon. Ehi tu s on ilmsel 

peahoonega samaealine. Aias leidub peahoone läheduses dekora

tiivpõõsaid, s.h. sirelit, lumemarja ja elupuid. 
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Aia taga on avar puisniiduilmeline iseseisev pargiosa, 

l{Us domineerib looduslik kask, täiendatud vabakujuliselt~a 

vahtraga. See pargiosa läheb sujuvalt üle parkmetsaks mõisa

südamiku tagaküljel kulgeval Mõdriku-Roela oosil, mis kaetud 

kuuse- ja männimetsaga. 

Pargi seisund on üldiselt hea, parkmetsa seisund on ra

huldav. 

Külastatud viimati 197 o. a . , pildis ta tud 1966 . ja 197o . a • 
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4 7. KuLLAARU mõis ( Kullaarro). Poolmõis. 

Rakvere k/n, Kullaaru Aiandussovhoos ( Baltvere kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, millel lak& 

tube hoone otstel ning kaasajal ehitatud ka katuseakendega ko~ 

lakapealsele. Hoonet katab hilise päritoluga seintest kõrgem 

viilkatus (katteks eterniit), räästad laialt üleulatuvad. Hoo

nel on kitsas soklisimss. Aknad on keskmise suurusega, kõrged 

ja kaasajal 4-ruudulised. Omavad krohviääriseid. Esifassaad is 

on aknad asetatud ühtlaste vahedega, tiibadel kaks akent on 

kitsama vahega. Hoone tagaküljel on aknad rühmitatud kahekaupa . 

Hoone keskteljel on mõlemis fassaadis kitsad uksed, millel liht 

ne valgmik. 

Hoone võib algselt pärineda XIX saj. I pool e lõpust või 

saj andi keskelt . 'I'a on kasu tu sel elamuna ja rahuld avas seisun

dis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad pailmevad peahoonega ühtses, 

kompaktses g;rupis, osa ka hajali kaugemal. Olulisemad on: 

Kuivati on keskmise suurusega krohvimata ja lõhutud maaleivid est 

ühekordne, kõrge hoone, Avad on piiratud paekiviga, nurgad aga 

klombi tud maaki viplokkid est, hambuva ladumisega (seda ka avad e 

paekiviplekid). Hoonet katab kõrge ja laialt üleulatuvate rääs

tastega viilkatus (katteks eterniit). Vähesed aknad on väikesed 

ruudukujulised, 4-ruudulised, suuremad aknad on 9-ruudulised. 

Katusel on kõrge, lapik telliskivikorsten, millel simss ja laia 

karniisiga ots. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veeran.dist. 

Laut on väike, krohvitud pae- jamaakivihoone, mis kaetud üle

ulatuvate räästastega viilka tu sega, katteks tõrvapapp. Viilud 

on kaetud rõhtlaudadega. On ruudukujulisi väikseid 6-ruudulisi 

ja suuremaid 9-ruudulisi aknaid. Ehitus võib pärineda XIX saj. 

keskelt. 
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Töölistemaja on väike, ühekordne, krohvitud paekivihoone, mis 

kaetud laialt üleulatuvate räästastega viilkatusega (katteks 

eterniit). Otsviil on kaetud püstlaudadega. Aknad, mis säilu

nud al gsel kujul, on vä ikesed, kõrged ja 6-ruudulised. Hoonet 

on kaasajal rekonstrueeri tud, kuid ta võib pärineda algselt 

XIX saj. III veerandist. 

Küün on väike puithoone, mis kaetud kõrge viilkatusega. Sellel 

laastukate ja üleulatuvade räästad. Seinad ja viilud on kaetud 

püstlaud voodriga. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Rehi on suur ja liigendatud ki vihaone. Tema põhikorpuse moo---
dustab krohvi tud paekivi ehi tu s, mis kaetud kõrge ja üleulatu

va te räästastega viilkatusega, katteks laast, otsviilud püst

laudadega. Hoonet on pikendatud madalama juurdeehitusega ot

sal ja tiibhoonega hoone tagaküljel põhikarpusega täisnurga 

all. Juurdeehitused on samuti kivihooned, kaetud madalamate 

viilkatustega, millel üleulatuvad räästad ja laastukate. Rehe 

põhihoone on hiljem ehitatud laudaks. Ehitus tervikuna on püs

titatud ilmselt XIX saj. II poole jooksul. 

Park puudub, on avar, nelinurkne esiväljak ning väike aed pea

hoone taga, mille äärtel rühmiti puid. Üksikuid puuderühmi on 

rehe suunal, põhiliselt männid ja üksikud vahtrad. Puude lähe

duses on mälestuskivi hoone aseme kohal, kus sündis Ed.Born-

höhe. 

Y~lastatud viimati 197l. a ., pildistatud 1969.a. 



Kullaaru mõis. 
Peahoone esikülg. 



48. KUNDA mõis (Kunda). Rüütlimõis. 

Viru-Nigula k/n, Viru-Nigula kolhoos (Viru-Nigula kihel
kond). 

Peahoone on hävinud. Tema varemetest on üks väike tiibhoone 

taastatud elamuks. Säilunud on ka enamik müüridest. 

Hoone oli suur ühekordne paekivihoone soklikorrusega 

ning kahekordse keskosaga ja tiioehitustega. Keskosa eendus 

esifassaadis kergelt, tiibhooned seevastu tugevalt. Tagaf'as
keskosa, 

saadis eendub tunduvalt/tiibhooned vähem: Keskosa kattis viil 

katus kolmnurkviiludega mõlemas fassaadis. Tiibhoonetel oli 

kelpkatus. Kolmnurkviile ümbritses ja katuseid ääristas lai, 

eenduv ja sügavalt profileeritud puiträästakarniis. Seejuures 

oli tiibhoonete ja keskosa vahel põhikorpuse katuseräästa ko

hal parapett, mis kujutas ballustraadi. Katuseharj ad olid 

kõik viidud ühele kõrgusele, katteks oli plekk. Katusele ava

nesid manaardkorruse katuseaknad. Need asusid põhikorpuse ka

tusel, kaks kummalgi pool kahekordset keskosa. 

Hoone Kõikidel nurkadel on laiad, rusteeri tud nur galisee 

nid, mis tõusevad soklisimsilt. Põhikorruse aknad on kõrged, 

omavad laia aknaaluse karniisi ja profileeritud ääriseid. ~ 

A.1rendel on seinas konstruktiivne kaar, aknaraamistik oli aga 

rangelt ristkülik, omas 6 ruutu. Akende vahed on korrapärased. 

Kahekordse ke~cse korpuse teise korruse aknad on põhikorruseg 

samasuurused, tiibhoonete teisel korrusel on aga peaaegu ruudu 

kujulised, madalamad aknad. nende all liigendavad seinapinda 

ristkülikukujulised tahvlid. Soklikorruse rua1ad on lamedad, 

põhikorrus-te akende laiused. Kolmnurkviiludes on ovaalsed ak-

nad. Esifassaadi s asus algselt suur kell . Man s ardi aknad olid 

kaetud barokse lainj a kaarega viiluga, mis lai ja profileeri

tud . Aken tema all oli võrdlemisi kõrge kaare ga, 4-ruuduline . 

Viilu tipus oli kraatervaas. 

Hoone esifassaadi kahekordse keskosa ees on temast vaid 
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vähe ki tsam, tugevalt eendatud palkon, mille katusel oli tei

se korruse ees lahtine rõdu. Rõdukarniis on lai, lihtsa kar

niisiga. Rõdu lagi on valatud betoonist. Rinnatis oli sepista

tud metallist, nurkadel asusid neljatahulised kivitulbad, lii

gendatud pindadega tahkudega, kaetud karniisiga plaadiga. Alg 

seltasusid nendel tulpadel metallist valatud kotkafiguurid. 

Rõdu kannavad esiküljel 4 ühtlaste vahedega asetatud doskaana 

orderi sammast, tagaseinas on 2 pilastrit. Palkoni küljed oli~ 

kinnised, kaetud suurte akendega, mis keskel poolitatud vahe

sambaga. Akende raamistik koosnes teravkaartest ja diagonaal

ruudustikust. Palkoni terrassil t laskub 2 mitte laia kivi trep

pi väljakule äärmiste sammaste vahelt, keskmiste sammaste ~aa 

vahel on so kl is suur segmentava. P alkon asus ka peahoone taga

küljel hoone keskosas, millel oli lai, eenduv terrass, millelt 

laskub trepp vasakult küljelt, terrassi sokli keskosas on 

kaarniss. Palkon oli puidust. Hoone keskteljal asus katusehar

jal väike vaateplatvorm. 

Ruumid hoones olid anfilaadsed. Hoone vasalc:poolse tiib

hoone tagaküljel paiknes mingi ühekordne väljaehitus, millel 

oli ka kolmetahuline kitsas eend. See ehitus on kaasajal taas

tatud ja rekonstrueeritud korteriks, kaetud kaasaegse viilka

tusega. Algsed on mõned 6-ruudulised ja profileeritud äär1ste

ga põhikorruse aknad. 

Hoonet tervikuna võib lugeda varaklassitsistlikus stiilis 

ehituseks, mis võis pärineda XVIII-XIX sajandite vahetuse pii

ridelt. Esifassaadi palkon oli historitsistlikus stiilis, ta 

võis pärineda XIX saj. lõpust. 

Iõrvalhooneid on suurel arvul, suuE osa on neist peahoonega 

seotud, ühtses ansamblis. Paljud varemeis. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on keskmise suurusega krohvi tud ki vihoone, mis 

kaetud poolkelpkatusega, katteks vormikivi. Viilukarniisid on 
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kitsad, räästalcarniisid laiemad, astmeliste karniisidega, mis 

poolviiiude all krepi~d. Hoone ühtlaste vahedega asetatud ak

nad kitsad ja kõrged, 6-ruudulised. Poelviilus on väikesed, 

4-ruudulised paarisaknad. Hoone võib pärineda YJX saj. I vee

randist. 

Ait tema kõrval e~~ eelmise ehitusega sama suurusega, arhi

tektuurse kujundusega ning tõenäoliselt ka samaealine. fal on 

säilunud osalt al§rre S-kivikate. Omab mõned väikesed, ruuduku

julised, aknad, millel 9 ruutu. Otsafassaadis on nad asetatud 

võrdsete vahedega. 

Eelkirjeldatud hoonete vahelt kulgeb läbisõit esivälja

kult lautade-tallide juurde. Tall asub selle tee teljel. 

Tall on krohvitud paekiviehitus, mis kaetud viiikatusega (kat

teks vormikivi). Omab pealeehituse mõlemis fassaadis hoone 

keskteljel. Räästad ja viilud omasid laiu, eenduvaid ja profi

leeritud karniise, mis algse kuju säilitanud pealeehituste 

viiludel ja otsviiludel. Hoone keskosas on kahel pool kesky 

teljel asuvat ust pealeehituse nurkade all tugevad kontrafor

sid, mõlemis fassaadis. Nende pind on rusteeritud kvaadriteks. 

Ka esifassaadi ukse sillus omab sellise rusteeringu. Pealeehi

tuse viiludes on suured segmentpetikud, mille lai ääris kujun

datud analoogiliselt, vaid kaare tipus eendub tugevalt suur 

lukukivi. Ehituse pea kõik aknad on moonutatud kaasajal. Taga

küljel on säilunud mõned algsed avad või petikud. leedon üht

laste vahedeea asetatud segmentaknad ja -petikud. Seega on 

hoone ilmekas hilisklassi tsistlik ehitus, pärinede s ilmselt 

XIX saj. II veerand i st. 

Laudad-töölistemajad-küünid moodustavad suure ehitustekomplek

si, mi s piir ab suurt si sehoovi. Osa tiibu on seejuures li id e

tud. ~sikülj el .moodustub väiksema te hoone te rida, .mille üheks 
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nurgahooneks on eelkirj~ldatud tall. Temaga ti.hel ehitusjoonel 

veel 3 hoonet, keskel küün, abihoone, teisel otsal töölis~·a. 

See on viiikatusega kaetud hoone, katusekatteks vormikiv.i, 

räästad laialt üleulatuvad. Seinad on krohvikattega paekivist 

Aknad on ke~cmise suurusega, algsed 6-ruudulised. Viilus on 

segmentaken. Teised kaks hoonet elamu ja talli vahel kordavad 

vormidel t ja materjalil t töölismaj a, küünil vaid säilunud alg 

ne S-kivikate. 

T"oölismaj a taga.lcüljel algab temaga lii tuv pikk laudatiib, 

mis kaetud üleulatuva viilka.tusega, katteks vormikivi, hari 

on elamuga samal kõr gusel. Välisseinas aknad puuduvad. Hoone

tiib lõpeb temaga täisnur ga all lii tu va teise laud atii vaga, 

mis sulgeb lautaflekompleksi tagakülje. Ta katus omab viilud 

otstel, hari on samal kõrgusel eelmistega, katteks samuti vor 

mikivi. Otsviilus on lakauks kõrge kaarega. 

Laudakompleks ja töölismaja võivad pärineda põhiliselt 

samast perioodist, ilmselt XIX saj. keskelt. 

Laut, mis asub eraldi, põllul, on pikk, krohvima ta paekivi

hoone, millel kaasaegne, kõrge viilkatus. Hoonet on kaasajal 

oluliselt rekonstrueeri tud. Ta omab algseid suuri ja paari ti 

asetatud ühtlaste vab ed ega paigutatud aknaid, mis lamed ad .. 

Hoone võib al gselt pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Aednikwnaja on keskmise suurusega , pritskrohvig a kaetud p a e

kivi ehi tu s, ühekordne. 'l1a on kaetud S-ki vika ttega viilka tu sega 

millel astmelise prof iiliga räästakarniis. Vähesed, ebaühtla

selt asetatud aknad on väikesed, i 4-ruudulised. h oone võib 

pärineda XIX saj. keskelt. 

Piimaköök-meierei (?) on keskmise suurusega ühekordne paekivi

hoone, millel ruume lakas hoone otstel. Seina d on kaetud õhu

kese krohvikatte ga. Hoonet k a tab kõrge viilkatus, millel lai

profileeritud ja eenduv viilu- ja räästakarniis, viimane vii-
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lude all krepitud, katusekatteks on vor.mikivi. Hoone alu.mise 

korruse avad on kaetud lamedate kaartega. Vähesed aknad on 

võrdle.misi suured. Viilus on paarisaken, kusjuures aknad on 
Hoonele 

väikesed, 6-ruudulised ja kaetud kõrge kaarega. ~~~a~~±e on 

liidetud ühel küljel kogu laiuselt laiendus, .mis kaetud la.me

d a katuse ga. Laiendusel on samuti mõned lameda kaare ga kaetud 

väikesed aknad. Hoone pärineb 1874.a. (raidkivil dateering). 

Ait samas on keskmise suurusega krohvi tud paekivihoone, mis 

kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks laast, rääs 

tad on kitsalt üleulatuvad. Omab väheseid, kõrgele asetatud 

aknaid. Need on väga väikesed, ruudukujulised. Hoone võib pä

rineda XIX saj. keskelt. 

Xõölistemaja samas on väike ühekordne paekiviehitus, kaetud 

pri tskrohviga. Hoonel oli algselt poolkelpkatus, .mis hilj e.m 

ü.mber ehitatud viilkatuseks (kattkks vormikivi), .millel laial 

üleulatuvad räästad. Viimane sarikapaar ja penn vi ilus avatud. 

Aknad on kaasajal moonutatud kujuga. Ehitus võib algselt päri

neda XIX saj. III veerandist, esi.mene ü.mberehi tus võis toimud 

vii.mase saj andi vahetuse piirid es. 

Ait-kelder on kõrge krohvitud paekivihoone, mis kaetud kõrge 
- -

poolkelpkatusega, o.mab S-kivikatte, külgfassaadides on ast.me-

lise profiiliga laiad karniisid, mis viilude all on krepitud. 

Poolviilud on ümbritsetud laiade, profileeritud karniisidega 

puidust. Hoone külgfassaadides on väikesed, lamedad ~ 2 

ruuduga, piiratud tugevate prussidega lengidest, asetatud üht

laste vahedega. Otsafassaadis on teise korruse kõrgusel ruudu-

kujulised ja 9-ruudulised, keskmise suurusega aknad. Poolvii

lus on samalaadsed, kuid vähe suure.mad paarisaknad. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. keskelt või II veerandist. 

Kuivati on keskmise suurusega, õhukese krohvikattega paekivi-
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hoone, ühekordne. Ehitust katab laialt üleulatuvate räästas

tega ja vormiki vikattega viilkatus. Ehi tu s omab lameda kaareg~ 
avasid, vähesed aknad on keSkmise suurusega, tiheda ruudusti

kuga . Hoone otsafassaadis on laiendus, mis kaetud lameda ka

tusega . Selle avad on samuti lameda kaarega, aknad on kõrged, 

6-ruudulised. Hoone omab kõrge nelj atahulise paekivikorstna, 
millel kõrge sokkel, sellelt tõusev korsten aheneb ühtlaselt, 

on lõpetatud laia, astmelise profiiliga karniisiga, mille all 

kitsas vahevöö. Katusel on ka kõrge, laudkattega neljatahuli
ne tuulu tuskorsten. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt või IV veerandist. 

Viinavabrik-saeveski moodustavad suure ehitustekompleksi suur

test paekivihoonetest, mis kujundatud ühtses, historitsistli
kus stiilis, püstitatud põhiliselt üheaegselt. Hooned on lao
tud puhtalt tabutud paekividest, krohvikatteta. Viilkatused 

on kaetud vormikiviga või laastuga. Ehituste vro1el on kana

leid ja akNadukte. Olulisemad on: 

Viinavabrik on väga suur, liigendatud ehitus, millel põhiosa 
on kahekordne, samuti väljaehitus tagaküljel, pikendus aga 

osalt ühe, osalt kahe korrusega, mis tingitud järsust reljee

fist Kunda jõe orus. Viilkatuste all on astmelise profiiliga 

räästakarniis, mis kaunistatud hammaslõikega. Sellest madala
mal lai eenduv vöö, ääristatud allserval kolmnurksete astme
liste konsoolidega. Vöös on väga väikesed, ruudukujulised ja 

paaris asetatud lakaaknakesed põhikorruste akende kohal. Ots
viilud on kõrgendatud, katteks katusekivi . N end e tippudes on 

astmikviil, mille nurkades konsoolidele toetatud neljatahuli

sed tornike s ed lameda ka tu sega. Vi ilu alanur gad on nur tud ho

risontaalseiks, need on toetatud kõrgetele konsoolidele, mis 

alläärel taandatud astmeliselt. Viilu äär on laia ehisvööga, 
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milles mi tme2stmeline rida kensoole ja petikuid meenutavaid 

kujundeid. Hoone seinapinnad on liigendatud kõrgete liseeni-

d ega, millel ülaosa laiendatud. Liseenid asetsevad esifassaa 

dis kahekordsel korpusel põhiliselt iga kahe akna järel, ühe 

kordsel tiibhoonel iga akna vahel, nurkadel on nurgaliseenid. 

Teistes fassaadides on nii kahte akent kui ka üksikuid eral-

davaid ebaühtlaselt asetatud li seene . 

Aknad on kaett.ld lamedate kaartega kõikidel korrustel, 

samuti s okli s . .Aken d e kohal on 1 am eda kaare ga kits ad fr on

toonid, mille nurgad konsoolid ena alla murtud. Põhiosas on 

aknad suured, raamistik väga erinev: on 6-ruudulisi kuni 20-

ruudulisteni . Esineb ka petikaknaid, millel müüripinnale ase

tatud puitaknaraamistik. Uhekordse korpuse ~ende all esineb 

lamed aid p etikuid. Aknad on rühmitatud ühe-, kahe- ja kolme -

ka.Llpa. 

Esifassaad is on lahtine väike eeskod a, millel lame viil

ka tu s vormikivikattega ja üleulatuva te räästastega. Katust 

kannavad neljatahulistest prussidest karkass , mille vahvärgi-

laadne konstruktsioon avatud , vaid ülal ja all täidetud laud

paneeliga. 

Vabrikul on väga kõrge paekivikorsten puhtalt tahutud 

väikestest paekiviplokkidest. Ta omab all väga kõrge nelja

tahulise sokliosa, millel ülaosa astmelisalt laiendatud kujun 

datud karniiside ja hammaslõigetega vöödega. Soklil t tõuseb 

-ühtlaselt ahenev 8-tahuline korsten, millel o tsal profileeri-

tud vahevöö ja pasunakujulisalt tugevalt laiendatud piip. See 

on laiendatud astmelise karniisina. 

Seega on vabrikuhoone, kus ka ameti- ja eluruumid, ilme-

kas historitsistlikus stiilis ehitus XIX saj. lõpust või vii-

masel t saj andi1lehetusel t. 

Viinavabriku~it- töökoda-s~eski on suur ja kõrge paekivi-
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ehitus. Omab kõrge soklikorruse. Katusel on kQlgfassaadiäes 

kitsas, astmelise profiiliga räästakarniis. Hoone nurkadel on 

eenduvad nurgaliseenid, mis räästast kõrgemal lõpetatud kolme 

viiluga tornikestena. Otsviilud katavad viilkatust, omavad 

eenduva, astmelise profiiliga räästakarniisi, mille all hamma 

karniisi meenutav konsoolidest friis. Konsoolid kujult on lä

hedased kolmnurkadele. Viilu tipp on tõstetud astmikuna. Nii 

astmiku kui ka tornike ste karniisid e all on samuti konsoolid. 

Viiludes on laia äärisega ümaraknad. Hoone keskteljel taga

küljel on külgfassaadis seinapind kergelt eendatud, jaotatud 

liseenidega kolmeks võrdse laiusega pinnaks, millest keskmine 

kõrgem. See eendatud pind krepib räästakarniisi, on ülal lõpe

tatud astmikviiluga, millel liseenide kohal samuti pind lii

gendatud 4 liseeniga. Viilu all on suurtest, astmelise äärega 

kolmnurkadest ehisvöö liseenide vahel. Seinapinnal an iga li

seeni vahel paarispetikaken. Need on kitsad ja kõrged, kaetud 

lameda kaarega, mille kohal alla murtud otstega lameda kaare

ga kitsas frontoon. Ka tiibadel on kummalgi poolel üks selline 

petikaknapaar. Otsafassaadis on kaks väga suurt ust, mis oma

vad lameda kaare, üks neist petikuina. Silluste kohal on lame

da kaarega frontoonid, nurgad alla murtud. 

Hoone esifassaad on reljeefi tõttu kahekorruseline, sokli 

korrus eralda ud laia, karniisiga vahevööga • .l!'assaadi vasakul 

tiival eendub tugevalt tiibehitus. Selle räästakarniis ja viil 

kujundatud analoogiliselt põhikorpuse viiluga. Nurgaliseenidel 

on soklikorrusel pjedestaalid. Nii tiibehituse kui ka põhikor

puse seinapinnal on aknaid eraldavad samalaad s ed liseenid, mis 

all pjedestaalidega ja katuseräästast kõrgemal lõpetatud kolm

nurkviilukestega. Põhikorpuse soklikorrusel on väikesed kõrge 

kaarega kaetud petikaknad. Põhikorrusel on tagafassaadiga ana

loogilised paarispetikaknad frontoonidega. Tiibehitusel on 
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soklikorrusel kitsamaid või laiemaid uksi, kaetud kõrgete 

kaartega, mõnes segmentavas kiirtekujuline raamistkk. Tiib

hoone otsafassaadil on väga kõrged ja kitsad, üldiselt paari .. 

ti asetatud aknad, külgedel aga madalamad almad. Ruudustikud 

on tihedad. Kõigil on kaarava, külgedel lame, otsa:fassaadis 

kõrgem, kaetud vastava kujuga kaarfrontooniga, mmlle otsad 

murtud alla. Ait on peakorpuse põhikorrus el, millel on vaid 

p e tik aknad . 

Seega on ka antud polüfunktsionaalne hoone ilmekas his

toritsistlik ehitus, eelmisega samaealine. 

1'ark on väga suur, 27,7 ha, ning asub Kunda jõe oruga liigen-' 

datud relj eefil, pikenedes parkmetsana piki j õe orgu Kunda 

suunas. Põhilahendus on vabakujunduslikus stiilis. Tema esi

osa moodustab suur esi väljak, mis oli liigendatud korrapärase 

kaarteede süsteemiga, keskel suur ringvi:ilj ak, millel po.udusid 

nii teed kui puud. Kogu väljak oli piiratud ringteega. Hoone 

fassaad oli väljakule suletud vaid seina ääres kasvavate ehis 

põõsaste ridadega. Puud väljaku äärtel vabades rühmades, va

litsesid kontrastaed grupid: tamm-kuusk, pärn, külgedel lehis 

:Peahoone taga oli väike puudest piiratud ehisaed, küljel lä

heb see üle suureks viljapuuaiaks, millel kõrge paekivimüür, 

krohvitlJ.d. Selles kõrged ja tüsedad paekivisambad, ümmargused 

omavad puhtalt tabutud ehhiinilaadse karniisi ja vöö selle 

all. Pargi teise osa moodustab Kunda jõe org, milles tiike, 

saari ja kald aterrasse. :Puistu on looduslik, mida täiendatud 

vahtr aga, kuusega. Ka maastikukujundus on looduslähedane, lä

heb Kunda suunas üle parkmetsaks. Esineb ka väikeseid pargi

välusid. See suurejoonelise lahendusega pargiala on täiesti 

metsistunud. Ka pargi põhiosa on väga liialgas seisundis, kah

justatud ja risustatud. 

Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1968.a. 
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Kunda mõis. 

Tallid. 

Kunda mõis. 

Viinavabrik. 



- 49. KUPNA mõis (Kupna). Kõrvalmõis, kuulus Küti mõisa juurde. 

Viru-Jaagupi k/n, Vinni :r. ST (Viru-Jaagupi kihelkond). 

Peahoone on väike, ühekordne paekivihoone, mille seinad vii

mistletud pritskrohviga. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelp 

katus, katteks plekk. Alles on algne puidust ja profileeri tud 

räästakarniis poolviiludes, külgfassaadides on see asendatud 

lihtsa, laia laudkarniisiga. Hoone esi- ja tagaküljel on 3 ak

navahe laiune väike pealeehitus, mis võib pärineda hilisemast 

ajast. Väljaehitused on kaetud ühepoolse kaldega katusega, 

millel kitsad, üleulatuvad räästad. Hoone aknad on keskmise 

suurusega, kaasajal 4-ruudulised. Aken on kaetud kõrge kaare

ga segmentpetikuga . .Aknad on asetatud ühtlaste vahedega. Ka 

lakas on algseid tube hoone otstel, millel väikesed, kitsad 

aknad. Hoone esifassaadi keskteljel on kõrge kaarega kaetud 

kitsas uks, mille segmentavas on valgmik. 

Hoone võib pärineda XIX saj. I pool e keskelt, ta on liht

ne, kuid klassitsistlikus stiilis ehitus. Kasutusel elamuna 

ja rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad on peahoone küljel. Säilunuist 

on olulisemad: 

Laut on suur, krohvitud paekivihoone, mis kaasajal suures ula

tuses ü.mb er ehi ta tud. '.ra säilunud osa on kaetud kõrge viilka tu 

sega, katteks laast, räästad üleulatuvad. Hoone VÕib pärineda 

XIX saj. keskelt. 

Laut on väike ümarpalkidest ristnurgaga puitehitus, kaetud 

üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks laast. Otsviil 

on püstlaudadest kattega. Omab mõned väikesed, lameda.d aknad. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Küün on samast materjali st ja samalaadne ning -ealine keskmise 

suurusega puitehitus. 
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Hollandi tuulik on kolmekordne puitehitus, mis on kaheksakan

dilise, ülalt ühtlaselt aheneva kehaga. Tuuliku pea on samuti 

kaheksatahuline. Nii tuuliku keha kui seinad on kaetud laas

tukattega. Aknad on väga väikesed, ruudukujulised, asetatud 

üksteise kohale. Ehi tu s võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Kõrts (?) on keskmise suurusega kivihoone, mis kaasajal täies 

ulatuses rekonstrueeri tud. Esifassaa.dis on seinapind keskosas 

taandatud, räästas võis olla toetatud sammastega, millest tä

napäev~rs on ainult üks, seegi kaasaegne, neljatahuline kivi

tulp. Kaasajal on ehitus kaetud kõrge viilkatusega, katteks 

eterniit. Ehitus võib pärineda algselt XIX sajandist. 

~ puudub, on väheselt puid mõisasüdamiku piires, enamik 

nooremad. Hoone ees on väike väljak, mille küljel väike tiik. 

Väljaku äärtel ga hoone külc;edel dekoratiivpõõsaid. Hoone ta

ga on väike aed. 

Aed on halvas seisund i s, ilmselt oli algselt ka puid mõi

sasüdames rohkem. 

Külastatud ja pildietatud 1974.a. 



~ 

' 

Kupna mõis. Esikülg. 

~~~~--- - - ---------------------------------~~~~~~------------~ 
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50. K.ÄRMU mõis (Kermo). Kõrvalmõis, kuulus Aaspere mõisa 
juurde. 

Haljala Jr/n, akvere Tärklise- ja Siirupi tehas (Haljala 
kihelko.hd ) . 

Peahoone on väike, ühekordne puithoone, millel lakatube hoone 

otstel. Ehitus on kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, 

katteks laast ja eternii t, ühel otsafassaadil kaasaegne viil

katus. Räästad on ki tsaJ. t üleulatuvad, kelb akolmnurga all on 

poolviilus kitsas, lihtne laudkarniis. Hoone seinad on vooder 

datud rõhtvoodriga, mis algselt väga laiade laudad ega. Nurka

del on vertikaalsed kattelauad. Algsed aknad on võrdlemisi 

suured, 6-ruudulised ja omavad laiu piirdelaudu. Viiluaknad 

on sama suured ja kujuga. Enamik aknaist on ümber ehitatud . 

.Aknad paiknevad ebaühtlaselt. 

Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. Ta on kasu-

tusel elamuna ning rahuldavas seisv~dis. 

Kõrvalhooneid on võrdlemisi palju, nad paiknevad funktsio

naalsetes rühmades. Olulisemad on: 

Laut on väga pikk, krohvimata, lõhutud ja plokkideks klombi

tud maakividest müüridega ehi tu s, mis kaetud seintest kõrgema 

poolkelpkatusega (katteks eterniit). Räästad on üleulatuvad, 

otsviilud kaetud püstlaudadega. Hoone väikesed, ühtlaste va

hedega asetatud aknad on kitsad, lcaetud eenduva, tellistest 

sillusega, millel lame kaar, nurgad toetatud telliskansooli

d ele. Hoone on kaasajal ümber ehi ta tud elamuks ja kaupluseks. 

Alg1e ehitus võib pärineda XX saj. algusest. 

Töölist~ig on väike puithoone, mis kaetud seintest kõrgema 

kelpkatusega (katteks eterniit), millel üleulatuvad räästad. 

Seintel on püstlaudvooder. Hoonel on kaasajal täies ulatuses 

ümberehitatud avad, kuid algne ehitus võib pärineda XIX saj. 

II poolest . 
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~~-~esuköök (?) on väike, lõhutud maakividest, krohvikatte

ta müüridega ehitus, mille avad on piiratud tellistega, seo

tud müüriga hambuvate plokkid ena. Avad on seejuures kaetud 

lamedate kaartega. Hoonel on vormikivikattega viilkatus, mil

lel laialt üleulatuvad räästad, alt laudkattega. Viimane sa

rikapaar wa penn on viiludes avatud. Aknad olid keskmise suu

rusega. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Tall (?) on väike, lõhutud ja krohvikatteta, klombitud maa

kivist. Avad on piiratud tellistega, müüriga seotud hambuvate 

p 1 okkid ena. Aknad on suur ed , ka e tud 1 am ed a kaare ga, uks ed aga 

kaetud kõrge kaarega. Otsafassaadi peauksel on silluse peal 

kitsas kaarfrontoon. Hoonet katab väga lame viilkatus üleula

tuvate räästastega, katteks on tõrvapapp. Hoone võib pärineda 

viimasel t saj andi vahetusel t. 

Tööliste laut on väike ümarplakehi tu s ristnurgaga, mille nur

gad kaetud kattelaudadega. Hoonet katab üleulatuvate räästas

tega kõrge poolkelpkatus, katteks laast. Aknad on keskmise 

suurusega, ruudukujulised ja 4 ruuduga. Ehitus võib olla pea

hoonega üheealine. 

Kuivati on väike, ühekordne kivihoone, mille lõhutud maakivid 

vahed laialt krohvitud . Hoonet katab üleulatuvate räästastega 

viilkatus (katteks eterniit). Hoonet on kaasajal rekonstruee

ritud, pikendatud pika kuuriga saekaa.i.iile. Algselt säilunud 

aknad on kitsad ja kõrged; 8-ruudulised , omavad telliskivist 

külgi, mis müüriga seotud hambuvate plokkidena. Ehitus võib 

pärineda algselt XIX saj. IV veerandist. 

Viinavabrik on keskmise suurusega kahekordne kivihoone krahvi

tud müüridega. Temaga liitub mitmeid väiksemaid juurdeehitusi, 

ehamuses kaasaegseid. Ka põhikarpust on kaasajal rekonstruee

:ei tud. Nii omab ta true viilkatuse. Algsed a.Jtnad alakorrusel 
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on suured, algavad pea maapinnalt, on kaetud lamedate kaarte

ga, mille kohal kitsas karo~frontoon. Aknad on 6-ruudulised, 

paiknevad ühtlaste vahedega. Ka uksel on lame kaa.r ja kattev 

kaa.rfrontoon. Teise korruse aknad on madalamad, 6-ruudulised 

ja samuti kaetud lameda kaare ga. Vabriku korsten on kõrge ja 

sale, 6-tahuline telliskivikorsten kitsa karniisiga otsal. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Abihoo~ (?) vabriku juures (võimalik, et ka härjatallid) on 

kaks külgedega liidetud keskmise suurusega maakivihoonet lõhu 

tud kividest ja krohvikatteta seintega, avad piiratud tellis

tega, seotud müüriga hambuval t. Hooneid katavad lamedad viii

katused (katteks eternii t või tõrvapapp), räästad on laialt 

üleulatuvad. Parempoolsel hoonel on viil kaetud rõhtlaudadega,. 

sarikapaar penniga viilus avatud. Enamik algseid avasid on 

kaetud lameda kaarega, silluse kohal on kitsas kaarfrontoon. 

Ehitused võivad pärineda XIX saj. lõpuveerandist. 

Park on väga väike, väheste vabalt asetatud puudega peahoone 

ees, üksiku te rühmadena ka lcõrvalhoonete vahel. Peahoone taga 

on väike aed. Valitsevad liigid on saar, on üksikud lehised. 

Pargi seisund on halb, ta on enamuses kujundatud aiaks. 

Külastatud ja pildiatatud 1976. a. 



Kärmu mõis. 
Peahoone esikülg . 


