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RAKVERE raj con.

Aluseks võttes A.Richt eri väljaan net "Baltisc he Verkehr und Adressb ücher 11 Ba.zld 3, Estland (Riga, 1913), asus Rakvere
~

rajooni tänapäe vastea piiride s 148 mõisa, neist 169 rüütlimõisa (Ri ttergut) , 19 kõrvalm õisa (Beigut ), 7 kirikum õisa
(Fastor at), 12 poolmõi sa (Landst elle) ning 1 rüütelko nnamõis
(Ritters chaftsg ut). 'Peale eelloet letute paiknes Rakvere rajooni piiride s veel 51 karjamõ isa (Hoflag e), millised aga
käesole vas töös ei leia käsitlem ist.
Ulevaat es kirjelda takse kokku 128 mõisa, käsitlem ata
jääb 20 mõisa, neist 15 mõisa on lülitatu d 1975.a. koostatu d
arhitek tuurimä lestiste nimistu sse ning ei vaja käesolev as
töös referee rimist, 2 mõisa ei ole külastat ud, 2 asuvad riigi
maafond i .maadel, 1 mõisa aSllkoht a ei ole õnnestun ud autori

•

kasu tu ses olnud kaa..rdi.m aterj ali puudulik kuse tõttu .määr ata .
Kirjeldu ses on antud mõisa kohal asuva asunduse tänapäeval kasutata v nimi, / ••• /

sulgude s mõisa nimi A.Richt eri

aadressr aamaiu s või XX saj. alguses t pärinev al kaardim aterj alil kasutata v nimi, ( .•• ) sulgude s esitatak se mõisa saksakeelne nimi. Samuti tuuakse ära mõisa asukoht kaasaeg se administrati ivse jaotuse ja põhimaa valdaja järgi, ( •.• ) sulgude s
allpool aga asu.koht kihelkon d ad e alusel. Iga mõisa kirjeldu se
lõpus tuuakse ära aasta, millal ülevaate koostaj a viimati
an tud mõisa külasta s ja pildis tas.
Vaadeldu d ja tead.aol eYatest 147-st mõisa peahoon est on
säilunu.d või minima alselt ümb er ehi ta tud 77, säilunu.d vaid
osalise lt või tugeval t rekonst rueeritu d 25, hävinud on 45
mõisa peahoon et.
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1. Aari

29. Kal:> ala

2. Aaspere

3o. Kadrina pastoraat

3. Aavere

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

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). Kõrvalmõi s, kllulus Karllla mõisa juurde.
Vihula

~n,

Viril kolhoos (Haljala kihelkond ).

Peahoone ei ole säilunud, kadunud pea jäljetult . Varemeist
Yõib järeldada , et oli väike hoone.
Kõrvalhoo neist alles Yaid suur laut, millega liitub mingi
kõrYalhoo ne väike kivivare.
Laut on pikk paekivieh itus, osaliselt krohvitud välissein tega.
On as11ndusta lu perioodil ulatllslik ult rekonstr11 eeritud. Ei
oma ka algset katust (viilkatll s), avad on muudetud. Ehitus
võis pärineda algselt XIX saj. keskpaiga st või II poolest.
Park puudub, on vaid üksikud puud, tähistama ks peahoone lähed al asunud aed a.

Külastatu d ja pildiatatu d 1975.a.

Aari mõis. Mõisaase.

Ib

2. AASPERE mõis (Kattenta ck). Rüütlimõi s.
Haljala k/n, Aaspere Lastekodu (Haljala kihelkond ).
Ei vaja käsitlemi st, kuna mõisaansa mbel on lülitatud 1975.a.
koostatud arhitektu urimälest iste nimistuss e.
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3. AAVERE mõis (Afer). Rüütlimõi s.
Tamsalu k/n, Aavere Invaliidid ekodu ( Koeru kihelkond ).
Peahoone on suur ja liigendatu d kahekordn e kivihoone . Hoone
koosneb keskkorpu sest, millele otstele liidetud pikiteljag a
risti tiibhoone d, mis eenduvad nii esi- kui tagafassa adis.
Seejuures parempool se tiibhoone korrused on keskkorpu sest ja
vasakpoo lsest tiibhoone st madalamad , madalam on ka korrustevaheline Yahesims. Hoonet kataYad lamedad viilkatuse d, katteks
plekk, mis on Yarjatud kõrgete viilude taha. Katustel on väga
lai, eenduv ja profileer itud räästakar niis. Kor:suste Yahel on
samuti väga lai, eenduY ja profileer itud korrusteY aheline karniis. Parempoo lsel tiibhoone l on Yahekarni is ja ka räästaalun e
vaheYöö (räästaka rniisist kuni 1 m madalamal ) lahendatu d teisiti - siin teine korrus eendub alumise kohale, vahejoon markeeritud laia, profileer itud simsiga. Külgfassa adis eendub
seina ülaosa omakorda, eraldatud samalaads e simsiga. Väga madal sokkel omab samuti kitsa simsi, soklis avanevad keldrite
kitsad aknapilud .
Hoone Yälisilme määravad kõrged historits istlikus stiilis
Yiilud. Kõige suurejoon elisemon vasakpool se tiibhoone Yiil
esifassaa dis. See on väga kõrge astmikYii l kolme astmega. Astmed on kaetud laia ja profileer i tud karniisig a, ülal aga kro onitud krenellee ringuga. Ka see omab ülaäärel, samuti laskepilu
de allserval kitsaid, profileer itud karniise. Kõikide astmete
all on erikujuga ehisvööd. Alumine aste omab ilimarkaar elise
friisiYöö , mille kaarte kannad toetatud konsoolid ele. Ehisvöö
all on mõlemi Yiilunurg a all eenduv suur sõõr j as pind profileeri tud äärisega, selle sees väiksem samasugun e ring. Hoone nurkadel toetavad viilu laiad pila strid, mis tõusevad korruste\

vahelisel t karniisil t. Viilu teine aste omab karniisi all ast-

12-
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melistele konsoolid ele toetatud seinapinn a, milles astmeline
petik. Selles kitsas kõrge piluaken astmelise profiilig a aknalauaga. Petikut äär1stava d kitsad petikud

samut~apiludena.

Keskmine kõrge kõrgem aste toetub äär tel kahele väga pikale
astmelisa le konsoolil e, mis pikendatu d kuni teise korruse aken
deni. Kensooli

astme~

on liigendatu d samuti vertikaal sete pi-

ludega. Vahetult karniisi all on ülal ehisvöö astmelist ela
konsoolid ele toetuvast hammaslõ ikest,nend e all on kergelt eendatud seinapind , mis omakorda toetatud keskel kitsale, astmeli
sele konsoolil e. Seinapinn as on 3 kitsast ja kõrget pilu, kensooli all ristikuju line sügav petik. Viilu keskel kensoolid e
vahel on kitsas ja väga kõrge aken kõrge kaarega ja

astmeli~e

palestiku ga, eenduva kaarsillus ega. Kahel pool akent on samuti
üks samalaadn e ja -suurune petikaken . Viilu tipus on krenellee
ri~g

äär tel tõstetud kahe sambakese na. Seega on kujundatu d vä-

ga keerukate s vormides ja liigendus as viil.
Parempool ne viil on mõnevõrra madalam, põhikujul t võrdkülgae kolmnurga na, mille alanurgad horisonta alsel t murtud,
tipp aga astmikvii luna tõstetud. Viil on ääristatud laia, eenduva ja profileer itud karniisig a. Mu:stud viilunurga d on toetatud kitsastel e, pikendatu d konsoolid ele. Viilu tipus on vertikaalne kolmeastm eline kitsas astmikfron toon, mis toetatud kahe
le laiale ja pikendatu d kensoolil e viilupinn al. Kensoolid el
astmeline profiil. l'fende vahel on astmeline petik. Frontooni
keskel on suur, teravkaar eline läbi v ava, millel astmeline palestik. Ava kohal on väike kolmnurk viil. Frontooni tipus kerkib kõrge tuulelipu varras, mis toetatud spiraalide na sepistatud dekooriga . Ava all on aga lai horisonta alne tahvel karniiside vahel, kus tekst: ANNO 1877. Viilukolm nurga külgedel on
tõusvalt kitsad ja kõrged pilutaolis ed petikakna kesed, milledel
astmelise profiilig a karniisid aknalaua all. Viiluvälj a keskel
on väike ja samuti kitsas aken, mis külgedel ja ülal ümbrit-

- 3 setud 3 teravk aareli se petika knaga , mille del astme lisad
tikud, keskm isas ongi eelkir jeldat ud väike viilua ken.

pal~s

Tagaf assaad is on tiibho onete kolmn urkvii lud samut i kõrged
alt horiso ntaals eks murtud nurka dega, parem poolse l lühem alt,
vasak pools el pikem alt. Mõlemi Yiilu tipp on lõpeta tud nelinurks e kõrge ndatud pinna ga. Viile ümbri tseb lai, eenda tud ja
profi leerit ud karni is. Viilu välja ülanu rgal on sõõrp etik eenduva, laia äärise ga. Parem poolse viilu väli on lisak s liigen datud lamed a suure petiku ga, mille ülaos a lõpeta tud kolmn urkeelt ja astme liselt . Selle s petiku s on kolm väike st ja kõrge t
akent, mille l kõrge kaare ga ava. Vasak poolse s viilus on vaid
kolm kitsa st ja kõrge t petika ken t, mis kaetud eendu. va, kõrge
kaare ga sillu.s ega. Keskm ine petika ken on teiste st kõrgem , peti
kus väike aken, samut i kõrge kaare ga av aga.
Hoone aknad on tihed alt asetat ud ja ühtla ste vahed e ga ridades . Põhik orruse ks on alumin e, selle aknad on kõrged ja suured, 6-ruu dulise d, üldis elt kaetud lamed a kaareg a, akende palestik on astme line. Teise korru se aknad on samad es vormi des,
on ainul t mõnev õrra madala mad. Parem peolae tiibho one aknad on
mõlem il korru sel eelki rjelda tuist väikse mad, omavad astme lise
pales tiku. Kaars illuse d on eendu vad. Väga huvit avalt on kujun datud keskk orpuse seinap ind esifas saadi s. Siin on hoone kesktelja l alumi sel korru sel haril ik ristkü likuk ujulin e aken, tema
kohal teise l korru sel on lai seinap ind e endatu d ja selle s on
suur, lamed a kaa.re ga aken. Eenda tud seinap ind on kroon itud
taas kõrge astmi kviilu ga, mille astme tel laiad profil eeritu d
karni isid. Igas astme s on kitsad piluk ujulis ed petiku d astme lise karni isiga all. Petik ute all on 3 kitsa st piluk ujulis t,
kuid teravk aareg a lõpeta tud eelmi stest kõrgem at petik ut. Viilu
tipus on metal l varra s, kauni statud sepis ta tud spir aalid ega.
Kahel pool fronto oni on teise korru se aknad keskk orpuse ulatu -
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ses ristküliku kujulised . Samas all aga on akende kohal seinapind kuni korrustev ahelise karniisin i eendatud, toetatud lamedate kaartena laiadele, astmeliat ele konsoolid ele akende vahel.
Peauks asub vasakpool ses tiibhoone s. Ta on kaetud lameda
kaarega, milles on Talgmik. Uks on asetatud seinapinn ast eendatud portaali, mille ülaosa astmeliat el kensoolid el omakorda
eendatud. Portaal on kaetud kolmnurk viiluga, mille alanurgad
.murtud. Viil on kujundatu d laia, profileer i tud karniisig a. Viiluväljas on väike ü.maraken. Trepp ukse ees on tahutud kiTiplok
kid e st, .madal, vaid .mõne as t.me ga, omab .madala r aidki vi äär i s e.
Kõrvaluks asub parempool ses tiibhoone s, kuid see on rajatud
kaasajal.
Esifassaa di väga kaerukat kujundust ja liigendat ust täien
das -varem suur ja tugevalt eenduv Yiietahul ine ühekordne puitveranda suurte akendega, .milles diagonaal raa.mistus ega -väikesed
rombikuju lised ruudud. Akende peal ja all karkassip russide Tahel olid pui tpaneelid . Verand at kattis lame katus. Kahel pool
verandat paiknes esifassaa dis madal terrass kogu keskkorpu se
laiusal t. Terrass on tänaseni osaliselt säilunud.
Pare.mpoo lse tiibhoone külgfassa adis on kesktelja l alQIDise
korrusel väga suur, 4-poolega kaaraken, tema kohal asus algsel
väike rõdu, kuhu a-vanes uks-aken. Vasakpoo lsel tiibhoone l on
osa aknaid ridades petikaken dena, fassaadi keskosas on seinapind \;aas e end atud, toetatud all lihtsatel e, pikendatu d kensoo
lidele ja ülal kroonitud astmikvii luga, .millel puudu-vad karniisid, katteks on -viilkatus ed. Igas astmes on väga kitsad pilupetikud,T iilu 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 seinapind a

katab kaarpetik 3 kaare ga, mille kannad toetuvad pikkadele ,
astmeliat ele konsoolid ele. Viilu tipus on kõrge metallvar ras,

I~
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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 samuti pikad, ääristatud ülal karniisidega, mõned neist omasid
äärel krenelleeringu. Viimased ei ole säilunud.
Seega on peahoone huvitav historitsistlik ehitus pseudogooti .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 sissesõiduteel 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 astmelise 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 väljaehitusena puidust ärkel viilkatuse all. Ehitus võib pärineda XIX
saj. II poole keskelt.
Laudad-tallid moodustavad suure ehitusko.mpleksi, kus do.mineeriTad k olm 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 kaarega 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, ruudukujulisi aknaid, milles 64 ruutu. Aknad on ääristatud eenduva tellisäärisega, 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. Aknad paiknevad harvalt, kuid ühtlaste vahedega, on võrdlemisi
suured ja ruudukujulised. Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist.
Küün on väga pikk ehitus, millel massiivsete paekivitulpade vahed 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 viilkatusega, räästad kitsalt üleulatuvad, katteks laast, otsviilud
kaetud püstlaudadega. Uksed on lamedate kaartega. Küljel on väike 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 a tu s. K ors-

- 7 ten on kõrge, maakivist sokliga, millelt tõuseb ülal
sale

paeki~ikorsten.

ahene~

Ehitas võib põhiosas pärineda XIX saj.

keskelt. Pargi äär es on veel teise, erakord sel t pika rehe vare,
mis ehitatud maakivist krohvimat a müüridega .
Viinavabr ik on keskmise suurusega liigendata d kahekordn e kivihoone, krobvimat a lõhutud maakivide st. Hoone nurgad ja avad on
piiratud p aekiviplok kid ega, miiüriga seotud hambuval t. Hoonet
katavad viilkatuse d kitsalt iileulatuv ate räästasteg a, katteks
on eternii t. Hoonel on erisuurus tea aknaavasi d, mõned neist
väga suured, kaetud lameda kaarega, on ka väikseid, kõrge kaarega kaetud petikakna id. Yksed on enamasti lamedate kaartega.
Viilus esineb ü.maraken. Korsten on väga kõrge, laotud paekivist
nelja.tahu lisena, omab mitmeid vahevöösid ja eenduva otsakarni isi. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandis t.
Sepikoda (?) on väike krohvimat a 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 üleulatuv ad. Vähesed
aknad on võrdlemis i suured, kaetud lameda kaarega. Hoone võib
pärineda XIX saj. II poole keskelt.
Park on 5,2 ha suur. Ta on segastiil is. Maanteelt suundub mõisasiidamik ku pikk alleega peatee, mis enne esiväljak ut õgvendatud hoone esifassaa di kesktelje le orienteer itud 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 esifassaa di. Vanu puid
on ka mujal pargialal , mis säilunud vanemast pargi st. Peahoone
asub pargi vasakul äärel. Pargi põhiosa on heatasem elisel t
planeeritu d vaba istutasvi isiga puistuga, teed on ringsüste emis. Nad on suunatud teataval määral peahoonel e, ka puud on istu ta tud subtelise l t harval t, nii et ka pargi kaugemate st nur-
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kade st on peahoone vaadeld av. Park on aga osaliselt piiri tletud
alleed ega. Vali tsevateks liikid eks on pärn, tamm, kask, vaher
ja kuusk. Viimast on

P~e~~

eriti palju pargi äärealal, majan-

dushoonet e vahel. Siin on üldse tihe puistu, mis hooneid sulgeb, nii on viinavabr iku juures palju hõbepajus id, lautade juures tammesid.
Park on tuumikus hästi hooldatud , teed korrastatu d.

Külastatu d viimati l974.a., pildistatu d l97o.a.

Aavere mõis.
Peahoone esikülg.

Aavere mõis.
peahoone tagakülg.

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 ühekordne kõrge soklikorrusega kompaktne paekivi ehitus, millest alles
vare. Esifassaadis omas hoone laialt eenduva keskosa. Hoone tagaküljel eenduvad aga väikesed tiibhooned. Need ehitused olid
ainsad taastatud osad. Põhikorpuse keskel on massiivne mantelkorsten, hoone keskosa seejuures omas teise korruse, tiivad ja
tiibhooned on ühekordsed. Aknad on keSkmise suurusega, omasid
krohviääriseid ja müüris konstruktiivseid, lamedaid k&arsilluseid. 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 kitsa 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 ristkülikukujulisi 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 pärineb 1886. a. ( dateering raidki vil).
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Kuivati on väike, kuid kahekordn e, pritsk.roh viga kaetud paekivihoone, millel otsafassa adis ramp, tugistatud paekivimü üriga.
Hoonet katab üleulatuv ate räästasteg a ja S-kivikat tega viilkatus. Vähesed aknad on väikesed ja ruudukuju lised, asetatud ühtlaselt. Uksel on lame kaar. Hoone võib pärineda XIX saj. IV
veerand1s t.
Tuulik ja sild ei vaja kirjeldam ist, sest nad on lülitatud
1975.a. arhitektu urimälest iste nimistuss e.
Park on väike ja asub peahoone taga ja otstel. Ta on tiheda
istutusvi isiga, kusjuures puud on asetatud vabakuju liste rühmadena, puude jalamid tihendatud dekoratiiv põõsasteg a. Valitsev
teks liikideks on pärn ja vaher. Pargis on säilunud pargisammaste ja -monumen tide fragmente , mis põhjaliku lt purustatu d.

'

On ka hilise päritolug a betoon1st kuulikest est valmistatu d pargiistmeid . Pargi see osa on täiesti metsistun ud.
Pargi teise poole moodustab regulaarn e, täiesti puudeta
esiväljak , mis piiratud 2 m kõrguse müüriga. Osa kõrvalhoo neid
selle taga, osa (väljaku vasakul poolel) müüri sisekülje l. On
kaks sissesõidu väravat, üks peahoone vastaskül jel, orienteer itud peahoone

keskte~e~e,

teine paremal küljel.

Külgvärav omab kõrge portaali, millel ülal lame kolmnurkviil, piiratud profileer itud karniisig a, mis hoovi poolel viil
all kr ep i tud, jätkatud vi ilu all vahevöö ga. Värav on kõrge kaa~ega,

mille kannad toetuvad talumivöö le, mis vahekarni isina

kulgeb kogu värava pinnal, ühtides ringmüüri astmelise karniisiga. Viilu nurki toetavad karniisil t tõusvad liseenid, mis,
nagu kogu portaali pind hoovikülj el, on rustee±itu d. Portaali
külgedel on lai voluut. Sissesõid uväravast vasakul on kõrge
kaare ga kaetud jalgvärav , mis ise väike ja kitsas.
Ansambli kesktelja l paiknev peavärav on ääristatud kabe
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kõrge ja neljatabulise sambaga, millel pinnad sügavalt rusteeritud. Nad on kaetud laialt profileeritud karniisidega katteplaatidega, 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 sisepinnal 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 (ligilähedane Saaremaa Pilguse mõisa väravatele) , ta on ilmekas barokk-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 val i ts e j amaj a.

And ja mõis.

Vä r av.

5. ANNIKVERE mõis (Annigfer ). Rüütlimõi s.
Vihula k/n, "Viru" kolhoos (Haljala kihelkond ).
Peahoone on väiksem ühekordne paekiviho one, millel madal seklikorrus ja lakatuba hoone otstel. Ehitus on kaetud kõrge viil
katusega (katteks eternii t), mis algselt oli poolkelpk atus
ning omas kitsa räästakar niisi. Katusel paiknea ka väike katuseaken viilkatus e all. Hoone seinte algne krohvipin d oli teostatud ppi tskrohvig a, silutud pind ad ega olid laiad nurgalise enid. Osaliselt on selline seinte kujundus säilunud ka tänapäeval. Aknad on võrdlemis i suured 6-ruuduli sed ja piiratud
krohviäär istega, mis algselt ülal meenutas karniisi. Peauks
omab samalaads e krohviäär ise. Uks on esifassaa dis asetatud
paremale tiivale, ukseni viib kitsas, kuid kõrge trepp. Äär1stega on ka soklikorru se madalad aknad ning uks, mis viib keldrisse väljast. Hoone vasakpool sel tiival tagakülje l on hoonenurk ehitatud vaid kahelt küljelt avatud rõduga, mille räästas
kannavad kaks doskaana orderi sammastel e lähedaste vormidega
ümarsammaste~a,

sambatüvi omab paisutuse . Hoone vasakpool ses

fassaadis on keskosas jäänused siin asunud suuremast verandast ,
.mis asendatud kaasaegse ga. Ruumid on hoones anfilaadse d.
Hoone on ehitatud ilmselt veel XVIII saj. lõpul, temas
oli varaklass itsistlikk e jooni. Ehitus on kasutusel admin.hoo nena ja on heas seisundis .
Kõrvalhoo neid on suurel hulgal, nad moodustav ad korrapära se
rühma, mis peahooneg a osaliselt seotud ansamblil isel t, osa
paikneb sissesõid utee äärtel. Olulisema d on:
Ait on keskmise suurusega krohvitud paekiviho one, mis kaasajal
kaetud viilkatuse ga. Algne katus oli aga kelpkatus , sest temast on säilunud lai ja profileer itud räästakar niis. Hoonel on
üksikud, väga väikesed aknad, 6-ruud.uli sed ja lamedad. Hoone
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võib pärineda peahoonega samast ajast.
Töölistemaja on pikk, krohvi tud ühekordne kivihoone, mis kaetud vormikivikattega poolkelpkatusega, räästad on kitsalt üleulatuvad. 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 räästastega viilkatusega (katteks eterniit). Hoone elamupoole aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised ja lameda kaaravaga.
Lameda kaarega on ka uksed. Hoone keskosas on risaJ.iidina väljaehitus laastukattega viilkatuse all. Ehitus võib pärineda
XIX saj. lõpust.
Kuivati on väike, lõhutud maakividest, krohvimata ehitus, mis
kaetud üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks vormikivi. 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 müü1
ridega hambuvate plokkid ena. Avad on kaetud lamedate kaartega,
aknad on seejuures suured, paigutatud ühtlaste vabedega. Viiluväljades on kõrged, kitsad uksed, mis omavad kõrgeid kaari.
Hooned võivad pärineda XIX saj. IV veerandist.
Ait (?) on kahest tiivast

11

L 11 -tähena liidetud krohvi tud paeki-

vihoonest, mis kaetud kõrgete viilkatustega. Need omavad eternii tkatte, laialt üleulatuvaid räästaid ning viiludes avatud
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2f

viimast sarikap aari koos penniga . Avad on kaetud lameda kaarega. Aknad on seejuure s suured, 6-ruudu lised, viiluake n väike.
Üks uks omab kaarsill uses kvaader kive, mis üksikul t eendatud .
Hoone võib pärined a XIX saj. II poole keskelt või IV veerand ist
Park
.............

on väga väike. Ta omab väikese esivälja ku, mis läheb üle
majandu shooviks . Peahoon e taga on väike välu, mis areneb väikeseks aiaks. Puud paigutat ud vähelda ste vabakuj uliste rühmade na.
Sissesõ iduteel maantee lt on lehtpuu allee. Liikide st on põhilis teks vaher, on kaske, pärna, saart, üksikuid lehiseid . Pargi
seisund on hea.

Külastat ud viimati 1972.a. , pildista tud 196o. ja 1969.a.

Annikvere mõis.
'Peahoone otsvaade.

Annikvere mõis.
'Portikus.

6. ARASKI .mõis ( Arraska ). Kõrval.m õis, kuulus Põdrang u mõisa
juurde.
Tamsalu ~n, Põdrang u sovhoos (Väike-Maar~a kihelkon d).
Peahoon e on hävinud , temast säilunud ase. Hoone oli ilmselt
väike pui thoone.
Kõrvalhoon~

vähe, asetatud hajali, osalt varemei s. Olulisem ad

~

on keskmis e suuruseg a krohvi tud pae- ja maakivih oone, mis
kaetud kõrge viilkatu sega, katteks eternii t ja tõrvapap p. Rääs
tad on üleulatu vad. Ühtlast e vahedeg a asetatud lamedad , keskmise suuruseg a aknad on 8-ruudu lised. Võib pärined a XIX saj.keskelt.
~

()n

oli samalaad ne pikk kivihoon e, ilmselt samast periood ist.

varemei s.

~

on suur .maakivi hoone, mille seinad osalise lt krohvitu d,
kivide põsed on krohvip innal. Algselt kattis hoonet poolkel p-

katus, nüüd kõrge viilkatu s üleulatu .vate räästast ega ja tõrvapappkat tega. Viilutip p on kaetud püstlaud adega. Ehitus võib
pärined a XIX saj. III veerand ist.
on pikk, krohvitu d maa- ja paekivim üüridega ehitus, mis
kaetu.d lameda viilkatu sega. See on lastuka ttega ja üleulatu va~

te räästast ega (osalt sisse langenu d). Räästas te all on külgfassaad ides üm.arpa lkidest ja ristnurg aga paar raieKora .a pa..Lkseina. Omab vaid suuri väravaid k&igfas saadis 2 tk. Hoone võib
pärined a XIX saj. II poole keskelt .
Park puudub, peahoon e ees on asunud väike eeshoov, taga vä ike
aed, mille äärtel üksikpu id, põhilis elt saar ja pärn. Puid on
üksikul t ka kõrvalho onete ümber.
Külasta tud ja pildista tud 197o.a •

..

J.8
7. ARAVUSE mõis (Arraw us). Poolm õis.
Rägav ere k/n, Ed.Vi lde nim. kolhoo s (Viru -Jaagu pi kihelk ond)
Peaho one on täies ulatus es iimb er ehi ta tud kod anliku l perio odil,
rekon struee ritud ka kaasa jal. Hoone on üheko rdne väike puite hitus, mis kaetud viilka tuseg a, osali selt väljae hitatu d lakak orruseg a. Seinad kaetud rõhtla udvoo driga. Algse t ehitu st on
võima tu datee rida.
Kõrva lhoone id ei ole säilun ud.
·~

on väike , vähes te vabak ujulis alt asetat ud puude ga, mis
rühmi tatud heas valiku s: pärn-k uusk, on vaher t. 'Park toetub

paisjä rvele , kus kaasae gne forell imaja nd. Park on heas seisun dis.
Külas tatud ja pildia tatud 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 lakatube otstel. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatu s,
mille S-kivikate asendati eterniidiga 60-ndate aastate lõpul.
Omab kitsad, profileeritu d ja eenduvaid viilu- ja räästakarnii
se, mis jätkuvad ka viilu all. Seinad on kaetud laiade rõhtlau
dadega, nurkadel kvaaderlõike ga kattelauad. Hoone parema tiiva
all on kelder. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega, on võrdlemis
suured ja 6-ruudulised , ümbritsetud kitsaste piirdelaudad ega,
kaetud ülal kitsa karniisiga. Varem olid aknad luukid ega. Laka
tubade aknad on 2 väikest akent poolviilus. Katusel oli algse
esifassaadis 2 ja tagafassaadi s 1 väike katuseaken, mis kaetud
üleulatuvate räästastega viilkatusteg a, sellel profileeritud
kitsad räästakarnii sid. Aken omas algselt 16-ruudulise raamistiku. 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 ristkülikuku jundid. Viilus on ümaraken. Akende
all ja peal karkassi prusside vahel pane el, mille tahveldisel
liistudest rombikujundi d. Peauks palkonis on lai, kahepoolega
ja valgmikuga. Viimases iseloomulik varaklassits istlik raamistik laternakohag a. Uksepool on jaotatud kolmeks pinnaks, kus
laiem, profileeritu d vahekarniis on alumise tahvli kohal. See
t ahvel omab ka soklilaadse karniisi all, tahvli pind on kannel
leeritud. Ülemised tahvlid on kujundatud rombikujundi tega.
Val grniku all on lai, prof ileeri tud vahekarniis. Ust äär1stavad
laiad pilastrid.
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Veran dalt laskub kitsa s kivitr epp esivä ljakul e. Ka hoone
tagafa ssaad is on väike palkon , mis aga algse ilme kaotan ud.
Algse lt oli siin kahele puidu st ümars ambal e toetuv ühepo olse
kald ega varik atus. Sammaste vahel oli b allust raad. Väike sel t
terra ssilt lasku v kivitr epp omas astme lise äärise .
Hoone siseru umid on anfila adsed , saal suur ja omab peege l
võlvi . Katus el on sümm eetril iselt 2 korstn apiipu . Hoone võib
pärine da XVIII saj. lõpus t, ta on varak lassit sistli kus stiili s.
Veran da ja palko n on hilise mad, eelkõ ige esifas saadi suur,
histo ri tsistl ik palko n, mis võib pärine da XIX saj. lõpus t.
Hoone le on väike s e vahee hi tu s e abil ühend atud parema J.e
tiival e väike tiibeh itus, mis asetat ud risti põhik orpuse pikiteljel e, esifas saadi s tugev alt eenda tud. Tema kujund us kordab
põhih oonet, v.a. teda kattev viilka tus, mille l säilun ud algne
S-kiv ikate. Tiibho one on madal a soklik orruse ga. Vahee hituse st
on säilun ud osa, selle katus ulatub teiste viilu - ja räästa karni isini. Vaheh oones on ka uks, mille l lihtne , kolme osalin e
tahve ldis ja valgm ik. Tiibho one võib pärine da XIX saj. II poole
keske lt. Hoone t kasut atakse elamu na, ta on rahuld avas seisun di
Kõrva lhoone d paikne vad peaho onega ühtse s ansam blis esivä ljaku
külge del. Neid ei ole palju . Olulis emad on:
Ait on keskm ise suuru sega rõhtpa lkhoo ne, mille st alles pool.
Seinad on tahu tud palki dest ja puhta nurga ga. Hoone t katab
laastu katteg a poolk elpka tus, mille l esikü ljel räästa s laial t
üleula tuv, moodu stades varju aluse . Hoone võib pärine da XIX saj.
keske lt.
Vesiv eski on väike , krohv itud paekiv ihoon e, mille st alles säilunud müüri d. Hoone võis pärine da XIX saj. keske lt.

t

Kelde r on suur, poole s ulatus es maape alne, kaetud muldk attega .
Avatud otsas ein on paest ja krohv imata. Silind ervõl vi sillus e
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kohal on kitsas, astmelis e

p~ofiiliga

karniis . Uks omab lameda

kaare. Hoone võib pärined a XIX saj. III veerand ist.
~

esivälja kul on suur, paekivi raketeg a, ülalt kaetud paekiviplaa tidega. Oli algselt katustat ud rataskae v.

Park on avara, ruuduku julise esivälja kuga, mis laskub Loobu jõ
suunas. Seda väljaku t liigenda vad äärtel vähesed puuderüh mad,
jõe kaldaal al on rikkalik ult siberi kontpuu d. Park peahoon e
taga on aga selgep iirilise lt

re~laarses

stiilis. Park jaotub

kaheks pooleks : esimene pool on keskteeg a poolitat ud, avar,
puudeta , teine pool on tiheda vabalt paiknev a puistuga , mille
keskel rombiku juline tiik sama kujuga saarega, kuhu suundub
kesktee . Pooli eraldab allee. Ka kogu pargi tagapoo l on neljalt küljelt piiratud alleedeg a. Peahoon e tagakülg on parki
avatud, kesktee oriente eritud tema

keskte~je.

Põhiliig iks on

pärn ja vaher, alleed on pärnade st.
Pargi seisWld on rahuldav .

Külasta tud viimati 1976.a. , pildiata tud 1965. ja 197o.a.

iiXbavere mõis.
Peahoone esikülg.

Arbavere mõis.
Peahoone tagakülg.

9 • .ARKNA mõis (Arknal). Rüütlimõi s.
Rakvere k/n, Rakvere Põllumaja nduslooma de Kunstliku Seemendamise Jaam

(Rakvere kihelkond )

Peahoone on suur ja liigendatu d kiviehitu s. Tema põhikorpu se
moodustab ühekordne hoone, millel · madal soklikorru s ning mezzaninokorru s. Hoone vasakule tiivale on liidetud pikk kahekordn e
tiibhoone , mis eendub kergelt esifassaa dis, ulatudes aga pika
tiibehitus ena hoone tahakülje le, omab samuti soklikorru se.
Põhikorpu st ja tiibhoone t katvate viilkatus te hari on
ühel kõrgusel harjadega (katteks on eterniit) . Räästa- ja viilu
karniisid on laiad, sügavalt profileer i tud ning eenduvad, viimased viilude all krepitud. Räästaka rniisist madalamal kulgeb
vahevöö. Soklikarn iis on kitsas ja profileer itud. Esifassaa dis
on paremal tiival kitsas (ühe aknaga) ja väga kergelt eendatud
külgrisa liit, mis kaetud kolmnurkv iiluga, räästakar. niis tema

...

all on krepi tud. Vasemal tiival eendub mõnevõrra rohkem 3 aknavahe laiune tiibhoone otsafassa ad, mille viil moodustab samuti
esitassaa die kolmnurk viilu krepitud karniisig a. Kõikide risalii
tide ja hoone nurkadel tõus:ll'ad soklikarn iisil t laiad nurgapilastrid.
Hoone peakorrus eks on alumine. Selle aknad põhikorpu se esi
küljel on kõrged, 6-ruuduli sed, piiratud kitsaste krohviäär istega, mis toetuv ad karniisig a aknalaual e. Akende kohal on murtud, kitsad frontooni d. Tagakülje l on vaid äär1stega lihtsad,
6-ruuduli sed aknad. Teise korruse (mezzanik okorrus) aknad olid
algselt paariti asetatud väga väikesed piluaknad , mis kodanliku
perioodil ehitati ümber suuremate ks, ruudukuju listeks akendeks,
mis lõikavad räästakar niisi. Sokliakna d ons samuti ruudule lähedase kujuga, 4-ruuduli sed. Beifassaa di parempool ne kül grisalii t omab kõr ge kaarega kaetud akna põhikorru sel, millel ka ki t
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s as, kõrge kaare ga frontoon, alanurgad murtud. Teisel korruseJJ
olid algselt kaks pilukuju list, kõrge kaarega akent, asendatud kahe ruudukuju lise, suurema aknaga. Vasakpool ses, tiibhoone otsafassa adis on alakorrus el samuti kaaraknad kaarfront oonidega, teisel korrusel olid algselt kitsamad, kuid samuti
kaarfront ooniga kaetud alalad, mis kod anlikul ajal ehi ta:ti ris
külikuku julisteks. Yiilus on ümaraken, millel krohviäär is.
Põhikorru se akende all on selles fassaadis liigendatu d pinnad
krohviäär istega tahvlites t, mille keskel sõõrpetik . Tiibhoone
külgfassa adis on ebakorrap ärasel t, kuigi üksteise alla asetatud aknaid. Nad on erineva kujuga. On 2 kõrge kaarega suurt
akent, kaetud kaarfronto oniga, alles on ka 2 algset mezzanino korruse pilukuju list paarisake n t. Algsed on ka kaks kohakuti
asetatud väike st ja 4-ruuduli st, lamedate kaartega kaetud
aken t, mis ühendatud ühiste krohviäär istega. Nend e kohal asuv
mezzanino korruse aken annab sellele fassaadilõ igule kolmekord ee hoone ilme. Tiibhoone otsafassa adil hoonekom pleksi tagaküljel on alakorrus e aknad ristküliku kujulised . Teisel korrusel
väiksemad ja kaetud kõrge kaarega, keskmine on petikaken .
Kõigil on krohviäär is.
Hoone esifassaa di keskel on peaukse atte ehitatud avar
eeskoda, mis kivist. Ta on kaetud lameda viilkatuse ga, mis var
jatud esifassaa dis ehisviilu taha. See on liigendatu d soklilt
tõusvate neljatahu liste sammasteg a. Kokku neli, keskmised ,
poolsamba d, on kõrgemad, äärmised madalamad . Nende pinnad on
liigendatu d sügavate ja kitsaste petikuteg a, mis ülal lõpetatud teravkaar ega. Sambakese d tõusevad frontooni kohale, ülaosad on laiendatu d ja kaetud igal tahul kolmnurkv iiluga, mille
all kolmiksii ruga petik, nurgad on toetatud konsoolid ele.
Tornikest e viiludel on kitsas, profileer itud karniis. Äärmiste

'

sammaste vahel on horisonta alne ehissein, mis omab tahvliteg a
•
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liigendatud pinna ning teravkaareli se ehisvöö karniisi all.
Keskmiste sammaste vahel on frontoon kõrgem, kolmnttrkne ning
tema tipp on lõpetatud horisontaals e ast.mikuga, piiratud proiileeritud karniisiga. Viilus on ü.maraken laia krohviäärise ga.
Kaarfriis on ka esiku räästakarnii side all külgfassaadi des.
Esikul on väga suured aknad, .mille neljaks jaotatud , raa.me täi
sid tiheda, diagonaalse raa.mistikuga aknad. Samasugune raa.mistik oli suurel, ruudukujulis el valgmikul peaukse kohal. Uks on
jaotatud tahvlitega neljaks, kusjuures tahvlitel on laiad,
profileeritu d piirdeliistu d, nurgad laiendatud, tahvlite v&1el
on kvaaderlõik elisi plekke. Peaukse ees on .madal, kolmele

k~l

jele laskuv trepp, .mis suurtest, meisterlikul t tahutud granii tplokkidest.
Tiibhoone parki suunatud välisfassaad il 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, vahepodestid ega trepp, millel ast.melised
äärisad paekivist. Ligilähedase lt algsele kujule on see säilunud tänapäevani.
Seega on peahoone historitsistl ikus 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.
Kõrvalhoonei d on võrdlemisi palju, nad asuvad funktsionaal setes rühmades põhiliselt peahoone taga ja vasakul küljel, on
peahoone ga ansamblilise lt sidu.mata. Olulisemad on:
Valitsejamaj a on kahekordne suur, k r ohvitud kivihoone, mis kae
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tud lameda viilkatusega (katteks eterniit). Omab üleulatuvaid

...

räästaid, mis toetatud viilus konsooltalad ele, viimane sarikapaar viilus avatud. Aknad asetatud ühtlaste vahedega, on 6-ruudulised ning kaetud väga lameda kaarega. Viilus on segmentaken
kiirtekujuli se raamistikuga . Hoone võib pärineda peahoonega samast perioodist.
Ait on pikk kivihoone, mille seinad kuni poole kõrguseni on lõhutud maakividest, krohvikattet a, kõrgemal kuni räästani, on
õhukese krohvikatteg a 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 ruudukujulis ed, väikesed aknad, viilus on suur segmentaken. Hoone võib pärineda XIX sa;).
IV veerandist.
Ait-kuivatit e kompleks puuviljaaia taga koosneb kahest paralleel
selt ehitatud hoonest, millest ühega liidetud kahekordne hoone
risti. Need ehitused kordavad materjalilt, avade kujult ja üldlahendusalt eelmist ehitust, olles temaga üheealised.
Ait peahoone juures on pikk, pritakrohvig a kaetud paekivihoone ,
millele kaasajal peale ehitatud teine korrus lameda viilkatuse
all. Esifassaadi keskosas on 3-avalise arkaadiga ulualune. Kaaristu lamedad kaared on tellistest, puhta vuugiga, silluse ää.Pe
kitsas kaarfron toon. Kaarte kannad toetuvad kõrgetele, saledate
le, neljatahulis tele tulpadele, mis laotud puhtalt tabutud paekiviplokkide st. Kaaristud ääristavad samalaadaed liseenid (puhtalt tabutud paeki viplokkidest ). Kaarte kohal on li seenide vahel 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 krohvimata maakivist, vahekarniis iit kõrgemal tõuseb krohvitud paekivisein. Hoonet katab lame viilkatus, räästad kitsalt üleulatuvad (katteks on eterniit). Esifassaadi keskteljelt mõnevõrra
paremale viidult paikneb kahe avaga kaaristu ulualuse ees. Selle laiade avade lamedae kaarega telliskivisil lused (puhasvuuk)
on toetatud neljatahulis ele tulbale keskel ja samaaugustel e
kaaristu äärtel. Need on laotud puhtalt tahutu.d suurtest graniidikuupide st. Aknad kahel pool kaaristut ja hoone otsafassaadides on ruudukujulis ed, suhteliselt suured ja 6-ruudulised .
Hoone on peahoonega ilmselt samaealine.
Laudad moodustavad suure, korrapärase hoonete rühma ümber ristkülikukujuli se sisehoovi. Hooned on enamasti ühendatud vahemüüridega. Ehitused on krohvitud paekivist, osa vahemüüre on
ka krohvimata. Enamikus on nad kaetud lamedate viilkatusteg a,
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 püstlaudadeg a. Avad, eelkõige
suured uksed, on kaetud lamedate kaartega.
Müürides on sissesõiduvä ravaid. Põhivärav on tõstetud
müüripinnas, väga laia avaga, mis kaetud lameda kaarega. Kogu
hoonetekompl eks võib pärineda XIX saj. lõpust ja saj andi vahetusel t.
Kelder (?) on võrdlemisi suur, raudukujulis e põhiplaaniga maapealne ehitus lõhutud maakivist, krohvimata müüridega. Hoonet
katab laialt üleulatuvate räästastega kelpkatus, katteks vormikivi. Katuse tipus asub tellistest laotud tuulutuskors ten.
Ehitust võib lugeda XIX saj. IV veerandi hooneks.
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Park on väga suur, hõlmates koos paisjärve ga ning eriosadeg a
kuni 21 ha. Põhiosa paikneb kahel pool Selja jõge, mis moodustab pargi kujundusl iku telje. Jõe kallastel paikneb vabakujun dusliku p:haneerin guga pargipuis tu, milles tihedamad puudesalu d
ja välud. Peahoone ette jääb suur esiväljak , mis ulatub üle
jõe. Väljaku külgedel on regulaaree ma kujunduse ga pargiosad ,
kus esineb kohati ridadesse istutatud puid. Korrapära ste ridadega puid on ka pargi ja mõisatuum ikut piiravate puudegrup pide
äärtel, kus kohati ka alleesid, eriti majandush oonete juurdesõiduteed el. Peahoone esifassaad on jõele, mis mõisasüda mes
paistiigi na tõstetud, kogu laiuselt avatud. Külgedel tihedad
puuderühm ad, mille all põimuv vabakujul ine teedevõrk ja mõned
kanalid. Puud r[hmitatu d kontrasts elt, näiteks lehis-män d-pärn,
kask-mänd , kuusk-vah er. Peale nende on pargis veel j alakat,
tamme, saart. On ka eksoote: siberi- ja palsaminu lg, pensilvaa nia saar, amuuri korgipuu, virgiinia kadakas, murray .mänd,
ameerika pärn jt. Eksoodid on tihti aktsentide ks vaadetes.
Jõeäärses pargiosas on puud rohkem üheliigil istes gruppides
(mänd, kask). Jõel veehoidla s saari. Tänapäeva l on veehoidla
alla lastud. Peahoone paremal tii val on suur aed.
Eraldi tuleb märkida pargis leiduvaid arvukai<i väikevorm e,
mis teostatud graniidis t väga kõrges heas raid tehnikas. Tähtsamad on: graniitplo kkidest trepp astmelise äärisega esiväljaku
äärel paisjärve . Sild esiväljak u 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 detailid puhtalt tabutud ja hästi sebitatud plokkides t. Teine sild

.

on ääristeta , lihtsam. Terrass tiibhoone ees on poolkaare kujuline, laotud tabumata maalcivide st, ääristatud aga tahutud plekkide ja laia, ü.maraks tahutud vööga. Väravad ja nurgasamb ad aia •

t

•

ringmüüri s on puhtalt tabutud graniidip lokkidest , nurgasamb ad

~0
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seejuu res 8-tahu lised ja vaid mõnest plokis t. ü.maraid raidki vist tõkestu sposte on ka talli ees. Par 5is on kõrgem ringik ujuline kõrgen dik, millel granii dist

ü.martulb~

laud. Kõrgen dik

äärista tud graniid irahnu dega. Need detaili d võivad pärine da p
peahoo nega samast perioo dist.
Park on keskos as hästi hoolda tud, veehoi dla ümbrus on
halvas seisun dis, jõgi reostat ud.Rak vere heitve tega.
Külast atud viimat i 1974.a ., pildia tatud 1968.a •

•
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Arkna mõis.
eahoone esikülg.

Arkna mõis·
Trepp j õ e:m •

Arkna mõis.

Ait.

t •

10 . . ARU mõis( Arro). Kõrvalmõi s, kuulus Rägavere mõisa juurde.
Kaarli k/n, Vinni NST (Viru-Jaa gupi kihelkond ).
Peahoone on väike, ühekordne puitehitu s, mis koosneb kahest
erivanuse ga tiivast. Vanem tiib on ümarpalki dest ja ristnurga ga, vooderdam ata seintega hoone, mis kaetud seintest kõrgema
kelpkatus ega, millel üleulatuva d räästad (katteks eterniit) .
Aknad on väikesed kuid kõrged, hilisema 3-ruuduli se raamistusega. Aknaid ümbritsev ad piirdelaua d on akna all pikendatu d.
Aknad asetsevad harval t, kuid korrapära selt. See hoone osa
võib pärineda XIX saj. I poole keskelt või II veerandis t.
Eelkirjeld atud hoonele on risti vasakpool sele otsafassa adile liidetud uus korpus, mille

~uumid

on kõrgemad. Ehitus on

kaetud kõrge poolkelpk atusega (katteks eterniit) , millel üleulatuvad räästad, alt kaetud laudadega . Hoone seinad on vooderdatud rõhtlauda dega, nurkadel vertikaals ed kattelaua d.
Uue korpuse katus on vanast kõrgem. Aknad on suured, allosas
4 suure ruuduga, ülal 4 väikest, ümbritsetu d profileer itud
piirdelaud adega, mis akende all pikendatu d. Peolviilu s on
väiksem lakaaken 6 ruuduga. Aknad üldiselt on asetatud ebaühtlaselt . See hoon e tiib võib pärineda XX saj. algusest.
Hoonet kasutatak se elamuna, ta mõlemad tiivad on heas
seisundis .
Kõrvalhoo neid ei ole palju, nad paiknevad korrapära Sult ümber
peahoone ja väikese pargi. Olulisema d on:
Laut on pikk, krohviiud maa- ja paekivimü üridega ehitus, mis
kaetud kaasaegse viilkatuse ga. Alles vaid mõned algsed aknad,
mis on väikesed, lamedad ja on paiknenud ühtlaste vahedega.
Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt.
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on väike, krobvi mata ja lõbu tud maakiv idest ehitus, mille
avade küljed ja nurgad laotud tellist est ja on laotud hambuv a

kvaade rliseen ina või ääriste na. Hoonet katab kõrge, laastu kattega ja üleula tuvats räästa stega viilka tus, millel viiman e sarikapa ar ja penn viilus avatud , sarika id kandva te konsoo lide
otsad kujund atud. Viilu katva püstlau dvoodr i laudad e alumise d
otsad on müüri peal teritat ud sakili selt. Aknad on väga väikesed, kitsad ja 2 ruudug a, kaetud lameda kaareg a. Uks on kaetud
samuti lameda kaareg a, ukse silluse kohal on astmel ise profii liga lainja s frontoo n. Uks on kaetud kalasa bamus tris profii llau.aga . Hoone viilus on väike ja ki taas, 6-ruud uline aken, ml.s
samuti lameda kaare ga, ümbri tsetu.d laia piirde l au aga.
Hoone on ilmeka s XIX saj. IV veeran di ehitus histor itsistlikus stiilis tüüpil ise kujund usega.
Ait on väga väike ümarpa lkidest ja ristnur gaga ehitus , mis kaetud üleula tuvate räästa stega ja laastu katteg a viilkat usega,
otsviil ud omavad püstlau dvoodr i. Esifas saadis on külgse inad
pikend atud ning neile toetub eendatu d räästa s, moodus tades
ulualu se. Ehitus võib pärine da eelmis ega samast ehitus perioo dist.
Park on väike ja kaheos aline. Peahoo ne ümber on vähest e, vabali
asetatu d puudeg a aed ilma väljak uteta. Pargi teise osa .moodustab tihe, väike puistu , kus puud istutat ud erilise kujund useta
vabalt . See asub peahoo ne küljel . Valitse vad lii5id on vaher,
jalaka s, pärn. Eraldi seisev puistu on noorem , võib pärine da
XX saj. alguse st. Peahoo ne lähedu ses on aga .mõned põlispu ud,
.mis tähista vad parki vana hoone ümber.
Pargi seisund on hea, aed ind i viduaa laiana korras tatud.
Külast atud ja pildia tatud 1976. a.

Aru mõis.

Peahoone.

•

11. ARUMÕIS (Arroho f). Poolmõi s .
Viru-Jaa gupi k/n, Vinni NST (Viru-Ja agupi kihelkon d).
Peahoon e kohal on asundus talu elamu, mille müüride s võib olla
al gse peahoon e fragmen te. Uus hoone on krohvim ata paekivi ehitus, kaetud viilkatu sega.
Kõrvalh ooneid on vähe, nad paikneva d

võr~lemisi

süsteem itult

ning on ümbereh itustega moonuta tud. Olulisem ad on:
Laut-ta ll on pikk paekivih oone, millel on tiibehit us otsal
täisnurg a all. Seinad on õhukese krohvik ihiga. Hooneid katab
ühine viilkatu s üleulatu vate räästast ega (kattek s on eterniit )
Aknad on väikesed ja lameda, osalt asetatud paariti, 3-ruudu lised. Hoone võib pärined a XX saj. alguses t.
Kuivati on

väi~e,

ühekord ne, kuid kõrge krohvim ata paekivih oo-

ne, millel üleulatu vate räästast ega viilkatu s (katteks eterniit). Viilud on püstlaud kattega. Algsed avad on rekonst rueeritud. Hoone võib pärined a XX saj. alguses t.
Meierei (?) on keskmis e suuruseg a ühekordn e paekivi ehitus,
millel müürid õhukese krohvik attega. Hoonet katab viilkatu s,
millel kül gfassaad ides kitsas, lihtne lauast räästak arniis.
Katusek atteks on plekk ja eternii t. Kõik avad on hilisem ate
ümbereh itustega muudetu d. Algne ehitus võib pärined a XIX saj.
IV veerand ist.
Ait on väike ristnur gaga rõhtpalk sehitus ümarpal kidest. Hoonet
katab viilkatu s, üleulatu vate rää staste ga ja laastuk attega.
Hoone võib pärined a XIX saj. lõpust.

-Park

puudub, on aed peahoon e lähedus es, hoone ees maj and us-

h oov. Uksikuid puid on ma jandusho onete vahel. Põhilii k on pärn.

Külastat ud ja pild iatatud 197o. a .

..

Arumõisa mõis.
it-kuivati.

l

•

41
12. AVANDUSE mõis (Awandus) . Rüütlimõi s.
Simuna ~n, Simuna sovhoos (Simuna kihelkond ).

Peahoone on väga suur ja liigendatu d kivihoone , mille põhikorpus on pikk, ühekordne ahitus, keskosas ehitatud kahekords eks.
Kahekordn e osa on võrdlemis i lai. Ta on kaetud väga lameda
kelpkatus ega (katteks plekk), millel lai, eenduv ja sügavalt
profileer itud räästakar niis. Sellest madalamal lai, profileeritud vahevöö. Ka korruste vahel on lai, eenduv, ja kitsa proiileeritud karniisig a täiendatud vahevöö. äokkel on eraldatud
kitsa simsiga. Seinapinn ad on esi- ja tagafassa adides rusteeritud mõlemil korrusel.
Kahele poole kahekords et keskosa ulatuvad pikad hoonetiivad, mis ühekordse d, parempool ne on lühem, kuid esifassaa dis
ehitatud kõrgemaks , vasakpool sel küljel pikem •• Ka nende seinapinnad on kogu ulatuses rusteeritu d. Kõrge pkekk-kat tega katuse all on lai, eenduv ja kitsa profileer itud karniisig a kaunis
tatud

~äästakarniis,

mis ületab kahekords e osa seinapinn a vahe

vööna. Esifassaa dis on parempoo lsel tiival räästakar niis kõrgemate ruumide tõttu ka tõstetud kõrgemale . Siin on kolm, ühtlaste vahede ga paiguta tud suurt ja kõrget aken t, kaetud kõrge
kae.rega ja .kaks kaar kaunistatu d lukukivi ga. Aknaraami d on
jaotatud vahesamba ga kaheks pooleks, omavad ülal suure sõõrj a
raami ja kaks kõrget kaart selle all. Teised alakorruse aknad
nii esi- kui tagafassa adis on harilikud , kõrbed ja kaasajal
moonutatu d aknaraami dega. Esifassaa dis on nad paigutatu d ühtlaste vahedega, tagakülje l korrapära tumalt. Kahekords e keskosa
teisel korrusel on esifassaa dis 3 aknapaari korrapära ste vahedega. Aknad on väga kitsad ja kõr ged, kaetud kõrge kaarega.
Tagakülje l on aknad rl.i.hrnitatu d -vasakul 4 ja paremal 2 akent,
f

-

kuju kordab eelkirjeld atud esifassaa di aknaid. Katusel on nii
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esi- kui tagafa ssaadi s kahel pool keskos a väikese d segmen taknad lakape alse valgust am.isek s, kummal gi pool kaks. Soklis
avanev ad väikese d lameda d sokliak nad, on ka petika knaid.
Ehitus e kaheko rdse keskos a ees on tugeva lt eenduv ja
ühekor dne kivist eeskod a kõrgel soklil . See on kaetud viilkatuse ga, millel esifass aadis karniis idega piiratu d kolmnu rkviii, karnii sid (ka räästa karnii s) on laiad, eenduv ad ja süga-:
valt profil eeritu d, viilual une teiste st mõnevõ rra kitsam .
Viiluv äljas on ümarak en. Eeskoj a igal kolmel küljel on 3
suurt ja kõrget kaarak ent kõrge kaareg a, mis poolri ngi joonel
läbi lõigatu d piki seinu kulgev a profile eritud vaheka rniisig a
nii, et alla jääb ristkül ikukuj uline aken 24 ruudug a, üles
segmen taken 12 ruudug a. Aknad on ümbrit setud profile eritud
krohvi ääriste ga nagu ka viiluak en. Ka soklisi mss on lihtsa
profile eringu ga. Esifas saadi keskmi ne ava on ukseks , segmen taken tema kohal valgmi kuks. Uks on kahe pooleg a, kõrge pool
jaotatu d 4 tahvlik s, mille keskel suur kvaade rlõikeg a plokk.
Kogu eeskoj a laiuse lt laskub kivitre pp, mille äärist e nurka-

del olid algsel t suured vaasid .
Hoone tagafa ssaadi s kaheko rdse osa parema l äärel asus
varem suur puitpa lkon kõrgel soklil . Palkon oli külged elt lah
tine, kaetud kaheas tmelise lameda viilkat usega väga laialt
üleula tuvats räästa stega, millel profile eritud karnii s. Katust kandsi d saledad paarit i asetatu d puitsam bad, nende vahel
oli ballus traad. Säilunu d on terrass ina palkon i sekkel ning
sellel t laskuv kitsam kõrge kivitre pp, mis äärista tud astmel ise kivirin natise ga. Ruumid selles korpus es on anfilaa dsed.
Põhiho onele on parema l otsafa ssaadi nurgal esifass aadis
liidetu d kergel t eenduv kaheko rdne ruuduk ujulise põhipl aaniga
ga
tiibeh itus, mis põhiho one kaheko rdse keskos a sama kõrge, omab
samala aise väga lameda kelpka tuse, samade s vormid es räästa kar-
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niisi ja vöö selle all. Samuti on tema mõlema korruse seinapinnad rusteer itud. Korrust evahelin a vahe~öö on profilee ritud
ja kitsas, samasugu ne karniis kulgeb ka teise korruse akende
all. Soklil on aga lai ja profilee ritud karniis . Ehituse põhikorrusek s on alumine . Ta omab esifassa adis kaks kõrget akent,
asetatud paaris, piiratud ja eraldatu d eenduva l t aknalau alt
tõusvate pilastri tega, mis toetavad kolmnur kirontoo ni laia
peakarn iisiga tema all. Frontoo ni karniis on profilee ritud.
Soklis on nende akende all paarisak nakesed , kaetud lameda
kaarega . 1 eisel korruse l on kolm kitsast , ühepool eet ja kõrge
kaarega kaetud akent, mille vorm kordab põhikorp use teise korruse aknaid. Nad on asetatud kitsaste võrdsete vaaedeg a kolme
aknalise grupina .
Hoone tagakül jel on eelkirje ldatud tiiva nurgal seinast
tugeval t eenduv 8-tahul ine kahekor ruseline torn. See on kaetud lameda, kaheksa kelbalis e katuseg a, millel lai, eenduv ja
sügaval t profilee ritud räästak arniis, kitsas vahevöö sellest
madalam al. Soklika rniis on lai ja profile eri tud, samuti on
lai, eenduv ja s~gava profilee ringuga korruste vahelin a karniis
Alumise korruse seinad on rusteer itud, teisel korruse l on rusteeritud ülemine pool seinte pinnast , eraldatu d kitsa vahekar niisiga . Alumise korruse aknad on kitsad kuid kõrged, kaetud
kõre;e kaarega ja omavad karniis iga aknalau a • .Aknaid on kahes
tahus, teistes~ on petikakn ad. Teisel korruse l on ümarakn ad,
üle tahu asendatu d sõõrpe tikuga.
Eelkirje ldatud kahe tornilaa dse ehituse vahelt pöördub
hoone parempo olselt otsafas saadilt pargi suunas ära kõrge, ka
kuid ühekord ne tiibhoon e nüri nurga all (ca 135°). See on kaetud lameda viilkatu sega, millel väga kitsas, lihtne räästak arniis. Ehitus meenutab galeriid , mille suurte akendeg a fassaad

t

pööratud parki. Esivälja kule pööratud fassaad is 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 vahekarniisi (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-ruudulised. Ehituse lõpetab pargiküljel taas kaheksatahuline nurgatorn, 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 galerii tõttu tugeva tagaaiastega hoonekompleksi esifassaadi suhtes. Ehitus on kaetud kõrge kelpkatusega (katteks plekk), millel lai, eenduv ja profileeritud räästakarniis. Siduval vaheehitusel on samuti kelpkatus, kuid lame, karniis kordab eelkirjeldatu vorme. Korruste vahel on kitsas, lame vöö. Alakorruse aknad on kitsad, keskmise kõrgusega ja 6-ruudulised. Teine 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 petikaknaid. Hoone parempoolsel otsafassaadil on keskel kitsas ja
tu gevalt 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 , kaheko rdne pikend us, mis on põhiko rpuse laiune
(ei eendu) , kuid tema korruse d on madala mal, puudub kõrge sokkel. Ehitus t katab lame, laialt üleula tuvate räästa stega viilkatus (kattek s eterni it), mille hari ühtib põhiko rpuse katuse harjag a. Tema ühtl aste vahede ga asetatu d keskmi se suurus ega aknad on 6-ruud ulised ja nad on piiratu d krohvi ääriste ga.
Seega on peahoo ne keeruk a kujune misega ehitust ekomp leks,
kus vanima ks näib osutuv at kaheko rdne paremp oolne tiibhoo ne,
mis ehitatu d klassi tsistli kus stiilis , ilmsel t veel XIX saj.
alguse s. XIX saj. I pooles t võib pärine da ka vasakp oolne väike,
kaheko rdne tiibhoo ne ning võimal ik, et k~ põhiko rpuse alumine
korrus osalis elt. Põhiho one kaheko rdne keskos a ga neljata bulina
nurgat orn on ilmsel t XDX saj. II poole keskel t või IV veeran d1st pärinev ad histor itsistl ikus stiilis ehituse d. Galeri i ja
8-tahu lised tornid võivad pärine da juba XIX saj. lõpuve erand1 st
või viimas alt sajand ivahet uselt, olles samuti histor itsistl ikus
stiilis , kus kasuta tud nii klassi tsistli kke kui ka baroks eid
elemen te.
Hoonet kasuta takse admini stratiiv ruumid ena, osalt ka korte
ritena , ta on heas seisun dis.
~valhooneid

on keskmi sel hulgal , osa neist pargi äärtel , osa

kaugem al maas tiku s hajali . Enamik on kaasaj aJ. ümber ehita tud.
Teatav osa on peahoo nega ühtses ansamb lis. Olulise mad on:
Laut-t all · moodus tavad suure ehitust erühma , mis koonda tud pikliku siseho ovi ümber. Domine erivad kaks parall eelset hoonet ,
nende vahel on esikül jel kõr ge müür värava portaaJ .i ga. Põhihm oned on krohvi tud paekiv iehitus ed, millel ümbere hitatud katuse d.
Ühel on kelpka tuse all säilunu d lihtne , eenduv laudka rniis. Moonutatu d on ka ehitus te aknad. Hoone külgfa ssaadi s välisk üljel
on jäl git avad laiad liseen id, mille pind liigend atud kõr gete ja

- 6 kitsas te petiku. tega. Need ehitu.se d võivad pärine da XIX saj.
keskel t.
Lõhutu d maakiv ist piirdem üür on krohvi katteta , temas on
väike, kõrge kaareg a kaetud jalgvä rav ning su.u.r peavär av. See
on äärista tu.d kõrget e, nelj atahu.l iste, krohvi. mata p aeki visiunmastte ga, mis neljata hu.lise d ja kaetud laiade , astmel ise profiiliga talu.mi vöödeg a, millel t tõuseb lameda kaareg a avaga
kol.mn u.rkviil . Selle sillu.s es on kitsas kaarfro ntoon. Viilu.räästad on samuti asemtl ise profii liga eendu.v a karnii siga.
Värav võib pärine da XIX saj. lõpust .
Park on keskmi se suurus ega,

~

ha. Ta omab peahoo ne ees väike-

se esivälj aku., .millel ringte ega piiratu d keskos a. Selle äärele
ulatus varem kaarj alt maante e, mis viidud eemale . Väljak u äärtel stiilse id vabas paigut uses puuderü hmi kontra sti prints iibi!: vaher- lehis-k uusk. Vahetu lt hoone ees oli varem rühmit i
suured hõbepa ju.d. Leidub veel saart. Peahoo ne taga väga avar
aed, kus leida fragme nte regula arse st ehisai ast elupuud e näol.
Aia tagakü ljel taas lihtsa kujund usega p argipu. is tu, kus saart,
vahert , lehist . Ühel aiakül jel on ka allee. Park oli tugeva lt
kahjus tatu.d, aed likvide eru.nu. d. Seda on viimas tel aastat el
osalis elt taastat ud ja korras tatud.
Põldud el on leida Simuna asula juures väike, granii dist
tahu.tu.d mälestu .smärk- koonus kiviku ubil, mis tähista b Fr.G.
Struwe poolt 1849.a . teostat ud meridi aani mõõdis tamise baasi
Simuna vahel.
Asula juures on küllal t suur männik , mis kuulus parkme tsana mõisaa nsambl i juurde . Männik on loodus liku. pärito luga.
Külast atud viimat i 197o.a ., pildist atu.d 196o, 1965. ja

' ...

1968. a.

Avanduse .mõis.
Peahoone esikülg.

Avanduse .mõis.
Peahoone tagakülg.

•
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. Soklikorrus on esifassaadi s madal, relj eefist tingituna tagaküljel kõrge. Hoonet katab seintest kõrgem kelpkatus, millel on laugja
joonega murdsarikas. Katuse katteks on S-kivi, räästa- ja kolmnurkviilu ümbritsev karniis on kitsas, profileeritud ja tugevalt 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. Viilualune peakarniisi friis on kujundatud triglüüfide vöö ga, millel
ka guttulid. Viilu kannavad kivist, krohvitud, kaunilt proportsieneeri 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 tihedamalt, 1 äärel eraldatu.m. Otsafassaadis ühtlaste vahedega. Aknad on kõrged, 6-ruudulised ning omavad profileeri tud, laiu
piirdelaudu, ülaäärel kitsas karniisilaud. Katusel on tagaküljel 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. Tagafassa adis on nad ruudukuju lised, 4-ruuduli sed.
Peauks hoone partikuse keskel on kahe poolega, mille tahvlid jaotatud profileer itud vahekarn iisiga kaheks. Alumine pind
on piiratud profileer i tud liis tudega ja kannellee ri tud, ülemine, kõrgem pind on all guttuliteg a, ülanurkad el väikeste rosettidega. Guttulid on ka vahekarn iisi nurkade all. Uksel oli vahesambake , mis hävinud. Ukse kohal on valgmik, mis eraldatud
profileer i tud karniisig a. Seda kaunistab kits as hammaska rniis.
Valgmikus on trapetsik ujuline ava laternale . Uks on piiratud
laia, profileer itud piirdelau aga. Hoone tagakülje l on kaasajal
rajatud uus, ilmetu uks, millel näotu puitirepp podestiga . Algsed kõrvaluks ed paiknevad soklikarr usel parempool ses otsafassaadis.
Hoone vasakpool ses otsafassa adis on lühike puidust pikendus, mis kaetud 1 ameda viilkatuse ga, katteks plekk . .Algselt oli
see väga suur veranda, .mis vaid vähe kitsam hoone otsafassa adist. Tema küljed olid klaasi tud kogu ulatuses suurte akendega,
.millel keerukas, historits istlikus stiilis raamistik , domineeris pseudogoo ti neliksiir • .Akende all

~li

kitsas rida puitpa-

neele liigendatu d pindadega karkassip russide ja akende vahetulpade vahel. Hoone esiküljel oli väike rõdu veranda ukse ees,
millel oli diagonaaJ. varbadest rinna tis, rõdul t laskus parki
puittrepp küljele. Veranda otsafassaa d oli kogu ulatuses avatud, ta viilus oli seinu ühendav tugev puittala, mis tugevdatud
vertikaal se prussiga viilu keskel. Viil oli samuti lahtine.
Soklil ühendas seinu puitrinna tis, mis oli kujundatu d eklektiliste, ballustre id meenutava te, sabloonlõ ikeliste laudadega .
Veranda lame viilkatus omas aga põhihoone räästakar niisiga samades vormides räästa- ja viilukarn iisi (profilee ring, hammaslõige, rosetid), räästakar niis seejuures viilu all krepitud,

,

jätkatud siduva horisonta alprussig a. 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 säilunud 4 kahekaupa rühmi ta tud korstnapiipu, millel soklisimss ja

.

astmelise profiiliga otsakarniis. Algselt oli hoones klassitsistlikke 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 kasutatakse elamuna ja ta on rahuld avas seisundis.
Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, osa neist paikneb peahoonega
ühtses ansamblis, seejuures erandiikult: nad äär1stavad ansambliliselt 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 kolmnurkviilu 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 algsete kelpkatuse ja kolmnurkviilu ümberehitamist. Ka hoone seinu
ja portikust kattev pritskrohv on hilisem, seotud eelkirjeldatud remondiga. Nii on ka osa portikuse peakarniisist krohvikattega puidust.
Hoone esifassaadi keskteljel paikneb kergelt eenduv, lai
sammasportikus, millel 6 paariti asetatud doskaana orderi samroast, sambatüved on paisutusega, baasid toetuvad soklitele,
kusjuures baasid on süvarihvaga, abakused ulatuvad üle peakarniisi ääre. Sambapaaride laiemate vahede kohal on kaks suurt ja

,

võrdlemisi kõrge kaarega kaetud ust, millel kaare all on valgmik.

"'
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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. Soklikorruse l on väike s ed, lameda kaare ga kaetud aknad. Hilisemas otsviilus on kõrge kaare ga ja krohviäärisega väikesed, liidetud viiluaknad.
Hoone on seega põhiosas siiski klassitsistli kus stiilis
originaalehi tus, mis pärineb peahoonega ilmselt samast perioodist või XIX saj. II veeranlfist.
Tall tema vastas on täpselt samades mõõtmetea ja kujundusega
ehitus, samuti seega klassitsistl ik ehitus eelmisega ühest ehitusajast. Ka tema katus on asendatud hilise, kaasajast pärineva
viilkatusega (katteks

eterniit), viilud kaetud diagonaallau dis

tusega. Vaid räästakarnii s on säilitanud endise kuju, samuti on
endisel kõrgusel portikuse viilukolmnur k. Esifassaadi suured
petikud olid algselt akendeta, need on hoone otsafassaadi des
(ruudukujuli sed ja 4-ruudulised ). Hiljem on esifassaadi tiibadel keskmised petikud ehitatud suurteks usteks, mille kohal lameda kaarega kaetud suur valgmik 12-ruuduga.
Kaev on pargis maapealses osas puitsalvega, tema kohal on neljale pui tsambale toetatud varikatus. Sammaste nur gad on faasi tud
8-tahuliseks . Viilkatuse räästad on laialt üleulatuvad, katteks
laast. Viilutippude s on sabloonlõike ga ehispitsi. Katuse all on
diagonaalsel t ristuvatest prussidest ja tugikäppades t vahvärgilaadne karkass, mille prussid samuti faasitud. Prusside vahel
on diagonaalset est põimitud laudadest ehispits. See eklektiline,
ilmekas ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandivahet u-

,

selt.

- 5 -

Laudad moodust avad keskmis e suuruseg a ristküli ku, mis vahemüü ridega seotult sulgevad ristküli ku kujulise sisehoov .i. Hooned
on õhukese krohvka ttega või ka krohvim ata paekivim üüridega ,
kaetud seinteg a samakõr guste kelpkatu stega, millel laastu- või
laudkate (osalt eternii t), räästad kitsaltü leulatuv ad. Hoonete
aknad on väikesed , lamedad , 3-ruudu lised. Uksed kaetud lamedate kaarte ga. Samalaad s e te kaarteg a on kaetud ka väravad hoone te
vabelise s kõrges müüris. Hoonete komplek s võib pärined a XIX saj.
II veerand 1st või sajandi keskelt .
Laut on väga pikk, õhukese krohvik ihiga kaetud paekivih oone.
Ta asub sissesõi dutee äärel eraldi. Hoone on kaasaja l täies
ulatuse s rekonst rueeritu d, kaetud uue viilkatu sega. Algsed aknad on suured ja kõrged, 9-ruudu lised, asetatud ühtliast e vahedega. Ehitus võib algselt pärined a nx saj. IV veerand i st.
Viinava brik on suur ehitusko mpleks, millest säilunud umbes
pool. Alles on kahekord ne põhikorp us ja temale vasakul liiuetuu kõrge sokliko rrusega ühekord ne tiibhoon e, millel lakaruum e.
Hävinud on ühekords ed pikendt.1 sed ja juurdee hi tused ning temaga
ühe s grupis asunud suur nuumhär gade tall. Säilunud osa on kroh
vi tud seintega maa- ja paekivi st ehitus, mille eEiosad kaetud
lamedat e, laialt üleulatu vate räästast ega viilkatu stega, katteks 1 aast. Räästaid kandvat e kensool tal ad e otsad ja sarikaj a ...
lad on kujundu sega. Viimane sarikapa ar ja penn otsviilu des ava
tud. Vähesed aknad on erikujug a. Põhikor rusel on nad kas lamedate kaarteg a või nelinurk sed. Teisel korruse l ja viiludes on
kitsad ja paariti , kaetud kõrge kaarega . Al gselt oli hoone kõrgemal osal katuseh arjal väike, nelja tahuline puittorn ike, ijlillel 4 lameda viilu.ga katus ja aknad igal tahul. Vabriku l on
kõrge 8-kandi line krohvitu d korsten , millel kõrge sokkel. See
J

on neljatah uline ja omab ülal lai a , eenduva ja profilee ringuga

- 6 karnii si, mille all ha.mma skarnii s. Korstn a ots on samuti laia,
astmel ise profii liga karnii siga. Hoone võib pärine da XIX saj.
lõpuve erandi st.
~

on väga pikk, õhukes e krohvi kihiga kaetud paekiv ihoone , mi
kaetud seinte st kõrgem a kelpka tusega , kattek s laast, räästad

kitsal t üleula tuvad. Ehitus võib pärine da veel XIX saj. II veerandis t.
Hollan di tuulik on suur, krohvi tud paekiv iehitus , millel 4 korrust. Alumin e korrus on piiratu d laia, 8-tahu lise soklig a, millel teenind usrõdu . Sokli tahkud es on kõrget e kaarte ga W.gavad
avad kuni tuuliku kehani . See on ühtlas elt ahenev koonus , mis
ülal lõpeta tud laia, karnii side vahele asetatu d vööga. Aknad
paiknev ad ükstei se kohal, on ruuduk ujulise d, kaetud väga lameda
kaare ga, rõdule avaneb akende all uks. Tuulik u puitos a on hävinud. Ehitus on ilmeka s hoone, ilmsel t XIX saj. II veeran di st
või sajand i keskel t.
Tuulik u juures asub möldrim a.i a, mis on vareme is. See on
ilmsel t tuuliku ga samaea line, krohvi tud paekiv iseinta ga ehitus .
Park on keskmi se suurus ega ( 5, o ha) ja kaheos aline. Põhios a moo
dustab pargia la suure poolka are sees peahoo ne ees. See pargia la
on piiratu d alleeg a (osalt hävinu d) poolka arelise l t kulgev a Tamsalu-V ajangu maante ega. Sisses õidute e kulgeb peahoo ne ette mõlemalt küljel t. Hoone ette jääb suur poolka arekuj uline avatud väl
jak, millel oli vaid ehispõ õsaid. Väljak ust vasaku le jääb vabakujulin e harv pargip uistu, mis äärista tud kahe tiigiga , nende
taga on viinav abrik, ümbrit setud parkm etsalaa dselt loodus likust
puistu st. Väljak u parema le äärele jääb vabaku juline pargip uistu
erandl ikult kase enamus ega, puud võrdle misi tiheda istutu sviisi ga, kontra stiks vahert , üksiku d paplid ja pärnad , on ka lehist .
Pargi teise osa moodus tab peahoo ne taga asuvat väljak ut ja

- 7 kõrva lhoon eid raami vad vähes ed, vaba lt aseta tud puude rühma
d,
valda valt saar ja vaher . Vahe tult peaho one seina äärde on istutatud ritta lehtp uid (tamm ed), mis sulge vad küll selle fassa
adi
kuid kõrgu des üle peaho one katus e, loova d temal e esifa ssaad
i
vaate s tugev a fooni .
Par gi seisu nd on rahul dav, halve m on tagav äljak u seisu nd,
mis lõhut ud teede st ja risus tatud .
Küla statu d viim ati 1974 .a., pildi etatu d 197o .a.
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Einmanni mõis.
Peahoone esikülg.

Einmanni mõis .
Peahoone esikülg.

,
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-------------

Einmanni mõis. Ait.

Einmanni mõis . Kaev.
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-------~ -------------

14.

~IDMÄE

mõis (Emmomäggi). Rüütlimõi s.

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

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone , mille vasakul otsafassa adil risti pikitelje le püstitatud tiibhoone .
Hoone all on osaliselt väljaehita tud kelder. Sokkel on kõrge,
eelkõige tagafassa adis, mida tingib reljeef. trhekordne põhikorpus on kaetud üleulatuv ate räästaste ga viilkatuse ga, kattek
laast. Omab külgfassa adides lihtsaid, laiu ja eenduvaid laudräästakar niise. Seinad on kaetud kaasajal rõhtlaudv oodriga,

mis aga ei ole algne. Varem oli rõhtlaudv ooder räästaste st kuni

aknalaudad e joonel kulgeva va.hekarn iisini; madalamal , kuni sokli veel auani oli püs tvood er. Hoone nurkadel olid 1 aiad nurgaliseenid, kaetud kvaaderlõ ikeliste kattelauda d ega.
Hoone aknad ei ole korrapära ste vahedega. Nad on suured,
3-ruuduli sed ja ümbritsetu d lihtsate piirdelaud adega. Algselt
olid piirdel au ad profileer i tud. Akna kohal asus murtud ja profileeri tud frontoon, temast kuni aknani oli seinapind liigenda
tud. Akende all püstlaud voodriga seinapinn al oli kaks kvaaderlõikelist suurt tahvlit. Ka

rääst~rarniis

oli algselt profilee

ritud, tema all kulges hammaslõi kega karniis. Peauks asub põhikorpuse kesktelje lt mõnevõrra vasemal. Ta on kahepoole ga thhveluks, mis säilitanud varaklass itsistliku kujunduse . Poolitatud vahesamba ga, jaotatud kolmeks pinnaks, millest ülemisel
tahvlil ristkülik laiendatu d nurkadega , eraldatud alumisest
lainemoti ivile lähedase kujund i ga, keskmisel tahvlil romb, selle all kannellee ri tud vahekarni is. Alumine tahvel on diagonaali !
dega rihveldatu d pinnaga.
Tiibhoone eendub esifassaa dis kergelt, tagafassa adis ula-

,.

tuslikuma lt. Al gselt oli ta kahe korrusega , nüQd ühe korrusega
ja kaetud kõrge viilkatuse ga. Algne katus omas profileer itua,
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eenduvaid räästa- ja viilukarn iise, mille all hammaslõi ge. Sei
nad olid kujundatu d analoogi liselt põhikorpu sele, seega mõlemil korrusel esines püst- ja rõhtlaudv ooder (osalisel t säilunud ka tänapäeva l), kvaaderlõ ikeliste kattelauda dega nurgaliseenid. Aknad omavad kujunduse , mis kirjeldatu d eelpool. Siin
on osaliselt algne akende kujundus säilunud. Peauks on viidud
samuti tiibhoone sse, ta omab valgmiku, murtud frontooni , mis
analoogil ine akende kujunduse le. Ukse ees asus varem suur palkon, mis omas lameda viiikatus e laialt üleulatuv ate räästaste ga, sarikajala d seejuures kujundatu d. Katust kandsid saledad,
kujunduse ga puittulba d. :Palkoni kandekon struktsioo n oli avatud,
ülal, akende kohal, täidetud laudpanee lidega, all aga olid paneelidel kvaaderlõ ikelised kattelaua d. 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 ( varaklassitsistlik uks), mis rekonstru eeritud täies ulatuses historitsistlikus stiilis ilmselt XIX saj. lõpus, tõenäolis elt Kulina
ja Kohala mõisa ehitanud meistri poolt. Ta on kasutusel elamuna ja halvas seisundis .
KõE_Yalhooneid oli vähe, nad asuvad pargi taga ja on kõik ulatuslikult kaasajal rekonstru eeri tud.
Park on väike, 2,4 ha, kuid heatasem elisas vabakujul isas stiilis. Puud on väikestes üheliigil istes rühmades: kask, mänd,
pappel, lehis jt. Suuremad on vahtrarühm ad, eraldi on üksikult
tammesid. Hoone ees ja taga on väikesed väljakud. Hoone asub
künkal, kust avanevad vaated maastikku . Pargi seisund on hea.
Külastatu d viimati 197o.a., pildietatu d 1965.a.

Emumäe mõis •
Peahoone esikülg.

Emumäe mõis.
Peahoone peauks.

15. ESSU mõis (Jetz) . Rüütlim õis.
Haljal a k/n, "Õitsen gu 11 kolhoo s (Halja la kihelko nd).
Peahoo ne on keskmi se suurus ega ühekor dne kivihoo ne kõrge soklikorru sega. Hoone rekons trueeri mistöö d on lõpuko rral, milleg a
algne ilme võrdle misi ulatus likult muudet ud.
Algne ehitus omas keejpk kelpka tusega kaetud keskos a, mis
omas eenduv aid kitsaid külg- ja laiema keskri saliidi . Viimas ed
olid kaetud kolmnu rkviilu dega. Hoone esifass aadi seinajo onel
omas ehitus kahel pool kitsaid tiibeh itusi, mis olid kaetud
viilka tusteg a. Nende harjad ulatus id põhiko rpuse katuse poole
kõrgu.s eni. Katuse katteks oli S-kivi , risali itidel plekk. Viilude ja räästa karnii sid on laiad, profil eeri tu.d ja tugeva lt
eenduv ad. Räästa karniis i all kulgeb kitsas vahevö ö. Lai, lame
vöö eraldab soklit . Hoone aknad olid võrdle misi suured , 6-ruudulised ja om.asid laiu äärise id • .Aknad on paigut atud ühtlas te
vahede ga. Keskr isaliid i viilus on suur segmen tpetik kolmik aknaga . Segmen taknad paikne sid ka tiibeh ituste otsviil udes.
Soklik orruse aknad on põhiko rruse akende ga kohaku ti,enam ik petikaken dena ning seejuu res laiad, kuid lameda d, piiratu d krohv
ääriste ga. Peauks asetse s vasakp oolses külgri saliidi s. See oli
kitsas , kahe pooleg a ja väga kõrge, omades ülal valgmi ku.
Keskr isaliid i ees asus suur puitpa lkon, mis omas kõrge
paekiv isokli. Palkon i algne ilme oli moonut atud juba enne rekonstr ueerim istöid. Trepp palkon ilt kaskus parema le küljel e.
Vasakp oolsele tiibeh itusele oli ehitatu d väike juurde ehitus kõrge ühepoo lse kaldeg a katuse ga, millel laialt üleula tuvad räästa d. Selle sarikai d toetasi d tugikäp ad pui tehisp i ts iga

,

Juurde ehituse esifass aadi poolel oli paariak en, kahe suure ja
kõrge kaare ga aknaga , mis kaetud kahe liid etu.d kõrge kaare ga
frontoo niga. Nende kohal oli väike ümarak en.
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Kirjelda tud põhikor pusest on säilunud ainult keskosa, millel S-kivik attega kelpkat us. Alles on vaid kolmnur kviiluga
keskris aliit, moonuta tud on ka aknad. Seinad on krohvitu d terassiidi ga.
Põhikor puse tagakül jel paiknea vasaku tiiva taga pikk kahe
kordne juurdee hitus. See oli krohvitu d kivihoo ne,mille l klombitud maaki viplokki d est kõrge sokliko rrus. Nurgapl ekid on laotud
seejuure s hambuva te kvaadri tena. Avad on ää.ristat ud soklis tellistega ja kaetud lameda kaarega . Hoonet kattis lame viilkatu s
plekk-k attega, viilu- ja räästak arniis oli lai, profilee ritud
ja tugeval t eenduv, viilu all krepitud . Alumise korruse aknad
olid väga kitsad, kuid kõrged, 10-ruud ulised, ülemise korruse
aknad väikesed ruuuduk ujulised 4-ruuud ulised. Selle tiibehit use
kohale on püstitat ud uus saalikor pus, säilunud on vaid maakivist sokliko rrus.
Seega algse peahoon e tuumik oli stiilne klassit sistlik
ehitus, ilmselt XIX saj. I poole keskelt , temale oli väike

~uur

deehitu s vasakul tiival püstitat ud ilmselt XIX saj. IV veerandil histori tsistlik us stiilis ning juurdee hitus tagakül jele juba XX saj. alguses. Rekonst rueerita v hoone on kasutus el kolhoosikesku sena ja on säilunud osas väga heas seisund is.
Kõrvalh ooneid on väga palju, osa neist moodust ab peahoon ega üht
se ansambl i, osa on suurema s, korrapä rases funktsio naalses rühmas. Olulisem ad on:
Ait on väike krohvitu d paekivih oone, mis kaetud lameda viilkatuseg~

(kattek s eternii t). Räästad on laialt üleulatu vad. Sari-

kajalad on kujunda tud, nagu ka neid kandvat e kensool talade otsad. Esifassa adis algselt säilunud uksed on kitsad ja kõrge kaarega. Samalaa dne on viilus asuv uks, millel lisaks krohviä äris.
Hoone võib pärined a XIX saj. lõpust.
!
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Ait on väike, krohvitud paekiviho one, mis kaetud väga lameda
viilkatus ega (katteks eterniit) , mille räästad on laialt üleula
tuvad, omavad profileer itud ja eendatud räästakar niise, mis vii
lu all krepitud. Viilus on väike ümaraken, seintee leidub väikeseid, ruudukuju lisi aknaid. Hoone võib algselt pärineda XIX
saj. I poolest, on hiljem ümber ehi ta tud.
Valitsejam aja on suur, kahekorru seline paekiviho one, mis kaetud
pritskroh viga. Hoone omab väga lameda viilkatus e laialt üleulatuvate räästasteg a, mille sarikaj alad, samuti neid kandvate
kensoolta lade otsad on kujundatu d. Viimane sarikapaa r ja penn
on viilus avatud. Viiluvälj as on ümmargune lakaaken. Hoone nurgad on kujundatu d kitsaste nurgalise enidega. Põhikorru seks on
esimene, millel kitsad kuid võrdlemis i kõrged aknad, kaetud väga lameda kaare ga, on seejuures 6-ruuduli sed, avad ümbritsetu d
krohviäär isega. Samalaada ed on ka teise korruse aknad, mis on
vaid väiksemad , pea ruudukuju lised, algne raamistik ei ole säilunud. Külgfassa adides aknad paiknevad ühtlaste vahedega. Hoone
võib pärineda XIX saj. IV veerandis t.
Sepikoda on väga väikene krohvimat a, lõhutud maakivide st seinte
ga hoone, mille nurgad ja avade küljed laotud tahutud paekiviplokkides t hambuvate plokkiden a, avad seejuures kaetud lameda
kaarsillus ega. Hoonet katab laialt üleulatuv ate räästasteg a
ja vormikivi kattega viilkatus . Aknad on 12-ruudul ised. Ehitus
võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandiva hetuselt.
Ait-kuiva ti on suur, kahekorru seline maakiviho one, mille müürid
ja avad teostatud eelmise hoonega analoogil ises müüritehn ikas.
Hoone teine korrus on madala korrus ena. Katus on väga lame ja
laialt üleulatuv ate räästaste ga (katteks eterniit) , sarikajala d
on kujundatu d. Põhikorru se aknad on võrdlemis i suured, pea ruudukuj ulised, teise korruse avad aga väga väike s ed, lamed ad.
I •
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Kõik avad on kaetud lamedate kaarte ga. Korsten on

~äga-kõrge,

neljatahu line telliskivi korsten. Hoone võib pärineda viimase
sajandiva hetuse piirilt.
Töölistem aja on keskmise suurusega krohvitud paekiviho one, mis
kaetud Skivikatt ega kõrge poolkelpk atusega. Sellel lai, profileeritud viilu- ja räästakar niis. Aknaid on vähe, nad on väike
sed ja kitsad, 6-ruuduli sed, poelviilu s on suur, krohviäär iseg
segrnentak en. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt.
Viinavabr ik on suur, liigendatu d ja tiibehi tustega pikaks hoonekomplek siks ehi tatu.d hoone, mis osadena kaasajal ulatuslikult rekonstru eeritud. Põhiosas on ta krohvitud paekivieh itus,
keskosas kahekorru seline. Kõik tiivad kaetud kõrgete viilkatus
tega, millel üleulatuva d räästad (katteks on eterniit) , otsvii
lud kaetud püstlauda dega. On erisuurus tea aknaid, põhilisel t
lamedate kaarsillu stega, 6-ruuduli sed. Hoone keskel on säilunud
vanem madal soklikorru s pea ruudukuju liste väikeste akendega.
Sellek korrusel on rida ruume kaetud massiivse te neljatahu lise
le keskpiila rile toetatud silindervõ lvidega, millel laiad tuge
vad vöödekaar ed. Seega on viinavabr ik eriperioo didel ehitatud
hoone, ilmselt kujunenud XIX saj. II poole jooksul.
Laudad moodustav ad suure, nelinurks e sisehoovig a, osaliselt
külgi sulgeva hooneteko mpleksi, ehitusedo n pikad, madalad ja
krohvitud paekivimü üridega. Domineeri b kaks paralleel selt asetatud pikka laudahoon et viiikatus tega (katteks eterniit) , millel üleulatuv ad räästad. Sarikajala d ja neid kandvate kensoolide otsad on kujundatu d, viimane sarikapaa r ja penn viilus avatud. Osa otsviile on seejuures kaetud rõhtlaudad ega. Algsed aknad on ruudukuju lised, võrdlemis i suured ja 4- või 6-ruuduli sed, põhilisel t paiknevad võrdsete vahedega. Hoonerühm võib pärineda XIX saj. keskelt, täienduste ga XIX saj. lõpuveera ndil.
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Tall on suur paekiviho one, mille müürid krohvikat teta, sekkel

"
7

lõhutud maakivist . Hoonet katab kõrge viilkatus (katteks eterniit), räästad on kitsalt üleulatuv ad. hoonel on harilike uste
kõrval mõned suured, lameda kaarega kaetud uksed. Aknaid on
erisuurus tes, lamedaid või kõrgeid,

~6-

või 8-ruuduli si. Hoone

vasaku tiiva taga on pikk juurdeehi tus samast materjali st ja
sama kujunduse ga. Ehitust võib lugeda XIX saj. IV veerandis t.
Park on suur, 8, o ha. Ta on väga heas vabalmjul ises stiilis.
Peahoone on asetatud pargi taganurga le. Läbi pargi on temale
suunatud pikk ja sirge sissesõid utee, mis omab pargi piiril madalaid, massiivse id väravasam baid. Need on neljatahu lised, sekli ja profileer itud katteplaa diga puhtalt tahutud graniitplo kid. Tee on suunatud peahoone esifassaa di keskosale nurga all.
Sissesõid uteest vasakul kulgeb pikk, vaba piirjoone ga väljakute
rida. Peahoone ees park avaneb poolkaare kujuliseks esiväljaku ks
millel sama kujuga ringtee. Hoone esifassaa di kesktelje lt suundub pargisüga vusse teine väljakute rida. Peahoone tagakülje l
uuema juurdeehi tuse ümber väike, harvalt asetatud puudega park,
millel väike väljak hoone vasaku otsafassa adi kohal. Pargi põhiosa on omanud ringteede põimuva süsteemi. Valitseva d liigid
on vaher, jalakas, pärn. Rühmiti on mändi, kuuski, eriti pargi
äärealade l ja väljakute servades. Kontrastik e on kasutatud ka

v·

hõbepaju. Peahoone ees väljakul oli algselt ka pügatud elupuudest kujundeid . Kohati on puude all tihedalt dekoratiiv põõsaid,
eriti väljakute servadel ja äärtel, põhilisel t

enela~d

ja sire-

lid. Park on piiratud madala maaki vimüüriga .
Pargi seisund on rahuldav, hoone lähim ümbrus on hea hooldusega, osa teid asfalteer itud.
Külastatu d viimati 1977.a. Pildiatatu d 197ola.

,
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Essu mõis.
Peahoone enne ümberehitamist.

Essu mõis.
Peahoone tagakülg enne
ümberehitamis t .
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Essu mõis.

'

Pargikülg.

Essu mõis. Ait.
!..,
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16. HAANSALU mõis (Lilienh of). Kõrvalm õis, kuulus Pada mõisa
juurde.
Rägaver e ~n, Rägaver e sovhoos (Viru-N igula kihelkon d).
Kõik hooned on hävinud . Mõisasüd ant tähistav ad vaid
üksikud põlispuu d.

Külasta tud ja pildista tud 1969.a.

Haansalu mõis.
Mõisaase.

17. HALJALA pastora at (Haljal l). Kirikum õis.
Haljala k/n, Haljala Rahvama ja (Haljal a kihelkon d).
Peahoon e on keskmis e suuruseg a kivihoon e, millel madal sokliko rrus, omab lakatube hoone otstel. Ehitus on kaetud seintes t kõrgema poolkelp katuseg a (kattek s eternii t), millel laiad ja eenduvad, profilee ritud laudkar niisid poolviil udes ja räästas tel, vi·
mased viilude all krepitud . Hoone aknad on rühmita tud, keskosa s
on 3-aknal ine rühm, äärtel harvema asetuse ga. Aknad on kõrged,
6-ruudu lised ning piiratud krohviä äristega , osahilis emate remontide ga rikutud . Algsed aknaäär ised on peolvii lu kolmel aknal.
Siin on ülanurk ades ja ülaääre keskel rosetid , all aga laiendu sed. Akende all on lame6ad tahvlid sisselõi kega nurkade l. Viilunurkad el on samuti lame d ad kolmnurk aed tahvlid. On jälgi ka ki t\

astest nurgali seenide st. Sokliakn aid on vähe, need on väikesed .
Hoonet on kaasaja l ulatusl ikult rekonst rueeritu d, tagakül jel on
suur tiib ehi tu s lava jaoks.
Hoonet võib lugeda varakla ssi tsistlik uks ehitusek s XIX saj.
alguses t või saj. vahetus el t. Hoone on rahvama ja ja heas seisundis.
Kõrvalh ooneid on üksikuid , nad asu vad hajali Haljala aleviku
hoonete vahel, enamikus rekonst rueeritu d. Olulisem ad on:
Tööliste maja (?) on väike, ühekordn e krohvi tud paekivih oone,
mille poolkelp katus omab räästas tel ja viilude l lihtsa, kitsa
laudkar niisi. Hoone aknad on väikesed , korrapä rase asetuseg a ja
ruuduku julised, raamist ik kaasaja l moonuta tud. Peolvii lus on ka
kaks väga väikest ruuduku julist viiluake nt, 2-ruudu lised. Hoone
keskel on mantelk or sten, millel kõrge korstna piip vahevöö ja
profilee ritud 6tsakar niisiga. Hoone võib pärined a XVIII saj.
lõpust.
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Park on väike ja vabakujuline , ta amab väljaku hoone otsafassaadis, kus asus algne peauks. Parki piirab küljelt ja tagant 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.

'

,
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Haljala pastoraat.
Peahoone pargikülg.

18. HULJA mõis (Huljel ). Rüütlim õis.
Kadrina k/n, Hulja sovhoos (Kadrin a kihelkon d).
Peahoon e on suur paekivi ehitus, mis mitmete hoonete liitmise l
.kujunda tud pikaks hooneks . 'rema põhiosa

moodustab~

keskmise

suuruseg a ühekord ne, kuid väga kõrge soklikor rusega ehitus,
mis kaetud kõrge poolkelp katuseg a (kattek s eternii t). Omab
viilu- ja räästak arniisi, mis lai, profilee ritud ja eenduv.
Esifassa adi keskel on väike, võrdkülg ne kolmnur kviii eenduva
kitsama , profilee ritud karniisi ga, viiluvä ljas on krohviä ärisega ovaalake n, kuhu kan tud ehi tusdaatu mid: 1779.2..-1835, 1850,
1885. Neist esimene tähistab ilmselt kirjelda tava põhikorp use
rajamis aastat. Hoone aknad paikneva d põhiosa s paariti, on suured ja kõrged, 6-ruudu lised ning laiade krohviä äristega . Poolviilu aknad on väiksem ad, samuti ääristeg a. Esifassa adis soklikorrus e aknad on väike s ed, ruuduku j ulis ed, tagafass aad is aga
kitsad, väikesed , 3-ruudu lised. Hoone nurkade l on kitsad, rusteeritud nurgalis eenid.
Esifassa adi keskel paikneb kõrge sokliga puitpalk on, mille lai, profilee ritud puidust soklika rniis ning suurte akendega suletud palkon. Selle ruudust ik on tiheda raamisti kuga, kus
rombi-, kuusnur ga- ja kolmnur ga-kujul ised ruudud. Akende alune
puitpan eeli pind on samuti liigenda tud diagona alsete liistude ga. Palkoni t katab lame plekk-k atus, mis ei varja kolmnur kviilu. Ehitust on kaasaja l moonuta tuu, ta võib pärined a viimase st
ehitusp erioodi st, s.o. 1885.a. ning on teostatu d histori tsistlikus laadis.
Põhihoo nes on ruumid anfilaad sed, hoone keskel on säilunud mantelk or sten.
Põhikor puse ga liitub temast kitsam kahekord ne tiibhoon e
paremal otsafas saadil, mis esifassa adi s ühel ehi tu sj oonel, tagakülje l aga taandatu d nii, et tema sisenurg ale jääb lahtine
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veranda. See tiibhoone on kaetud viilkatusega , mille katusehari
on madalam põhikorpuse katusest poole võrra, ulatudes esimesel
poelviilu kelbakolmnur ga räästani. Selle tiibhoone räästakarnii s
ühtib põhihoone karniisiga, on samade vormidega. Katusekattek s
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 kolmeaknaline grupp, kus väiksemad 6-ruudulised aknad, kaetud

murtu~

fron

toonidega, mille alanurgad liidetud. Need aknad toetuvad laiale,
profileeritu d vabevööle, mis toetatud alakorrusel kolme avaga
kaarpetikuga . See omab kõrgeid kaari, millel lai, profileeritud

'

ääris, kaarte kannad toetuvad neljatabulis tele poolsammaste le
( 2 tk.) ja veerandsamm astele ( 2 tk.), millel profileeri tud talumi vöö. trhes petikus on väike uks. Teised esifassaadi aknad ja
uksed omavad murtud frontoone.
Tagafassaadi s on aknad teisel korrusel põhiosas kolme kaupa
rühmades, on piiratud lamedate krohviääriste ga. Alakorrusel on
kolm kõrge kaarega petikut, milledes nelinurksed aknad. Petikute
kohal on kõrge kaarega, liidetud, kitsad kaarfrontoon id, 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 metallsammas historitsist liku kujundusega ( akantuslehed , tüvesevõrud jms.
Verandalt laskub parki kitsas metalltrepp.
Vaheehitus on seega kujundatud historitsist likus stiilis
pseudogooti ja -klassitsist like elementidega , ta võib pärineda
1885.aastast .
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Tiibhoone lõpetab kõrge tornilaadn e ruudukuju lise
niga ehitus, mille kõrge katus on kaetud kelpkatus ega. Selle
räästas on tiibhoone räästast kõrgemal kuni 1,5 m, vormilt kordab põhihoone räästakar niise. Hoone nurgad on kujundatud rusteeritud nurgalise enidega. Esifassaa dis on alakorrus el vaid uks
ülakorrus el oli aga kaks väga kõrget ja kõrge kaarega kaetud
akent, mis piiratud krohviäär istega. Tänapäeva l on nende kohal
väikesed, nelinurka ed aknad • .Analoogil ised aknad olid ka tagaküljel. See ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest, ilmselt
1835.a. ehitusper ioodist, temas on klassitsis tlikke detaile.
Ka vasakul tiival omas põhikorpu s esifassaa di eenduva tornilaadse väljaehitu se, mis omas aga kaks madalamat korrust,
teine korrus kõrgemate , 6-ruuduli ste akendega.
Kirjeldatu d hooneteko mpleksile on paremal tiival liidetud

'

pikk ühekordne ait. Tema esifassaa di ehitusjoon ühtib teiste
hoonetega , sama ka tagafassa adis. Ehitus on kaetud poolkelpk atu.
sega (katteks eterniit) , millel lai, puidust, profileer itud
räästakar niis. Aida vanemad uksed on ruutkalasa bamustris laudistusega. Tagafassa adis on väga kitsad piluaknad , paigutatud ühtlaste vabedega ning piiratud tugevate prussleng idega. Aida liitekohal peahooneg a on hilisema päritolug a ehituseos a, kus paiknenud ka eluruu.me. Aida põhiosa võib olla peahoone põhikorpu sega samaealin e, vaheosad aga võivad pärineda XIX saj. II poolest.
Seega on peahoone kujunenud pika aja vältel, alates XVIII
saj. II poolest kuni XIX saj. lõpuveera ndini, seega alatest barokist kuni historitsi smini. Hoonet kasutatak se elamuna ja maj andusruu.m idena, ta on ebarahuld avas seisWldis .
Kõrvalhoo neid oli võrdlemis i arvukakt, kuid nad on enamuses
täies ulatuses ümber ehitatud. Nad paiknesid osaliselt esiväljaku külg ed el peahoone ga üht ses ansamblis . Säilunuis t kirj el d amisväärsem on:
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Tall (?) on krohvitud paekiviho one, mille algne poolkelpk atus
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 põhilisel t peahoone taga. Hoone ette
jääb avar nelinurkn e väljak sissesõidu ga küljelt ning ringteega
väljal. Puuderühm ad paiknevad vabalt sissesõidu poolsel küljel
ning kõrvalhoo nete vahel, ka peahoones t vasakule jääv väljakuäär on tiheda puudeekra aniga, mis sulevad avara välja külgedel t.
Park peahoone taga on tiheda istutusvi isiga, siin on puid rühmi·
tatud: saar-kuus k, pärn-kuus k, on ka vahert, sangleppa , Xuna
pargiala on allikaline . Alleede fragmente on ka mõisasüda nt karu
jalt läbival maanteel. Park esiväljaku osas hääbunud, enamik
\

puudest kuivanud, tagakülje l on aga pargiala metsistun ud. Maanteel on lehtpuual lee, põhilisel t saartest.

Külastatu d viimati 197o.a., pildietatu d 1965. ja 197o.a.

,

Hulja mõis.
Peahoone esikülg .

•

19. HÖBEDA mõis (Hoebbet) . Rüütlimõi s, 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 katuseake ndega kül gfassaadid es. Hoonet katab seintest kõrgem
viilkatus laialt üleulatuv ate räästaste ga (katteks eterniit) ,
räästad alt kaetud laudadega .

Hoone ühtlaste vahedega asetatud

aknad on väikesed, kaasajal moonutatu d. Peauks asub hoone keskteljelt mõnevõrra paremal.
Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keskelt pärinavak s
ehituseks , ta on rekonstru eerimisel elamuks.
~alhooned

paiknevad avara esiväljaku äär tel, kuid ei ole

palju, säilunud on kaks hoonet.
Laut on väga pikk krohvimat a maakiviho one, mis kaetud madala,uu e
kiilkatuse ga, katteks eterniit. Hoone ühtlaste vahedega paigutatud aknad on ruudukuju lised, väikesed ja 4-ruuduli sed. Uksed on
kaetud kalasabam ustris laudvoodr iga. Ehitus võib pärineda XIX
saj. II poole keskelt. Tema taga paralleel selt teine, vanem laudahoone, mis paekivimü üridega. Hoonest alles madal vare.
Majandush oone, mille funktsioon määramata , on väike ühekordne
kivihoone , lõhutud, krohvika tteta maakivide st, tellisteg a on
avade küljed. Hoonet katab kõrge viilkatus , katteks laast, räästad kitsalt üleulatuv ad • .Aknad on asetatud korrapära ste vahedega, nad on ruudukuju lised ja 4-ruuduli sed. Uks asetseb hoone ke
teljel. Avad on kaetud lameda kaarega. Ehitus võib pärineda
XIX saj. lõpuveera ndist.
park puudub, on väike h aljasala peahoone ees, mis läheb üle avaraks majandush ooviks. Vahetult hoone ees mõned vabalt asetatud
kased ja vahtrad. Ehitus asub avamaastik u piiril, eraldatud vaid
kitsa aiakese ga, kus sirelid ja lumemarja . Puistu seisund rahuldav.
Külastatu d ja pildistatu d 1976.a.

\.

Hõbeda mõis.
Peahoone esikülg.

I'

A

20. H~RMA mõis (Hermannshof). Kõrvalmõis, kuulus Käru mõisa
juurde.
Simuna k/n, kolhoos

11

Võit 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 üleulatuvats räästastega, katteks laast. Ehitus võib pärineda XIX saj.
IV veerandist või sajandi lõpust.
Lau t on pikk kivihoone, müürid laotud lõhutud ja klombi tud maakividest meisterlikus müüritehnikas. Avade külgedel esineb tellist. Hoonet katab kõrge viilkatus (katteks eterniit), millel

'

üleulatuvad räästad. Aknad on võrdlemisi suured, kõrged, paigutatud ühtlaste vahedega. Ehitus võib pärineda XIX saj. algusest
Park võrdlemisi suur, kujundatud osa läheb sujuvalt üle metsrucs. 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). Rüütlimõi s.
Haljala

k/ n, Viru kolhoos (Haljala kihelkond ).

Peahoone on hävinud. Ta asemest järeldub, et hoone oli keskmise suurusega kivihoone , ilmselt ühekordne .
Kõrvalhoo neid oli keskmisel hulgal, enamik aga hävinud. Olulisemad säilunuis t on:
Laudad moodustav ad suure, ruudukuju lise hoovi ümber kolmelt
küljelt liidetud pleki. Hooned on krohvitud paekivise intega
ning kaetud ühendatud katustega , millel otsas täisviil. Need
on kaetud püstlauda dega, Räästad on üleulatuv ad, katteks eterniit. Enamik algseist akendest on lamedad keskmise suurusega ,
8-ruuduli sed. Hooneterüh ma on kaasajal rekonstru eeritud. Alg-

'

sed ehitused võivad pärineda XIX saj. keskelt.
Ait on keskmise suurusega paekiviho one, millel õhuke krohvikate. Hoonet katab kaasaegne lame viilkatus üleulatuv ate räästas
tega. Säilunud on mõned algsed aknad. Need on väga lamedad ja
väikesed, 2-ruuduli sed, kaetud lameda kaarega. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
Küün-rehi põllul on väga pikk kivihoone krohvitud paekivist ,
kuid tema üks ots on kivitulpad e vahele villitud rõhtplank udes
Hoonet katab viilkatus , üleulatuv ate räästaste ga ja laastukat tega (osalt eterniit) . Ta omab keskosas juurdeehi tuse, mis
täisnurga all hoonele. Ka see on kaetud laastukat tega viilkatusega, viil püstlauda dega. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
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68

Park on keskmise suurusega . Peahoone on asetatud tema äärele,
omab väikese, poolkaare kujulise esiväljaku , kuhu ettesõidu tee
saabub küljelt. Pargi pu1stu on üldiselt tihe, eriliselt kujun
d am ata vab as planeerin gus. Väljakuid ei esine. '.re e par gini ja
selle taga metsaealu ni on lehtpuual leega. Valitsevad liigid on
vaher, jalakas, saar ja tamm. On ka hobukasta ni t.
Pargi seisund on halb, ta on metsistun ud, puistu on kahj us ta tud.

Külastatu d viimati 1968.a., pildistatu d 196o. ja 1968.a •

•

Id av ere mõis.
Peahoone ase.

22. INJU mõis (Innis). Rüütlimõi s.
Viru-Jaag upi k/n, Inj u Lastekodu ja Ed. Vilde nim. kolhoos
( Viru-Jaag upi kihelkond ) .
Peah~

on suur, liigendatu d ehitus, millel ühe- ja kahekord-

seid tiibu. Hoone on erandlik - ta on puhtalt tahutud kellakast, kohalikus t paekivipl okkidest, kõik detailid (karniisid ,
frontooni d, äärised, jne.) on samuti raiddetai lid.
Hoonet katab väga lame kelpkatus , katteks plekk. Samalaad
ne ka tu s on ka kahekord sel korpusel. Räästakar niis on erakordselt lai, profileer i tud ja tugevalt eend atud. Räästakar niisi
all kulgeb lai vöö, milles avanevad mezzanino korruse sarnase
lakakorru se väikesed paarisakn ad. Akende kohal on karniisi all
kitsas, profileer itud karniis, akende all on aga lai, astmelis
profiilig a vöö. Kahekordn e korpus hoone keskel omab laia ja
lihtsa profiilig a korrustev ahelise vahekarn iisi. Kitsas karniis on ka kergelt eenduval soklikorr usel. Akende kuju erifassaadides on väga varieeruv .
Kõige elavamalt on liigendatu d hoone esifassaa d. ]1assaadi
paremal tiival kõrgub kahekordn e lai korpus, mis eendub fassaa
dis. Tema äärtel on väga laiad liseenid, läbi lõigatud korrustevahelis test karniisid est. Hoone vasaJrul, võrdlemis i pikal
tiival on samuti eenduv kitsam risaliit (ühe alrnaga), mis eenduv võrdselt kahekords e korpusega , nurkadel samuti laiad lisee
nid. Risaliidi ja viimatima initud korpuse vahel on 3 avaga lod

zalaadne

kaaristu, mille tagasein sügavalt taand atud. Põhikor-

ruseks on esimene korrus.
Kahekords e korpuse esimesel korrusel on kaks suurt ja kõr
get lameda kaare ga kaetud aken t, mis 4-ruuduli sed. Aken d e palestikul on nurgad faasi tud, almalaud karniisin a. Akende kohal
on aga lai ja eendatud, sügavalt profileer itud kaarfronto on,
mille nurgad murtud alla ja akna külgedel murtud faas horison-
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taalseiks. Kaart lõikab suur, voluudile lähedase kujuga lukukivi. 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 horisontaals etele pikendustele .
Teise korruse aknad sellel korpusel on lihtsama kujundusega ja väiksemad. Nad toetuvad korrustevahe lisele karniisile ja
on kitsad, kaetud kõrge kaarega, akende kohal on kitsad kaarfrontoonid, lõigatud aknasilluses t,tõusva suure lukukiviga.
Froutoonide alaotsad on ühendatud. Kokku on aknaid 5, keskmine
neist petikaken.
Lakakorruse aknad on väga väikesed, ruudukujulise d ja asetatud paariti, kokku 6 akent. Nende vahel on astmelise palestikuga ruudukujulis ed petikud. Soklikorruse l on kaks lameda kaarega 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
metallparape tt, 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. Lakakorruse aknapaar on vaid risaliidis. Tema kohal on attika, millel
nurkadel tulbad, katteks karniis. Tulpade vahel on attikapind
liigendatud ristkülikuku juliste tahvlitega. Algselt tõusis attika 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 neljatahulis tele kõr getele sammastele, millel
lai ja eenduv profileeritud talumivöö, selle all laiendatud

- 3 samba ülaosa. Viimase alt kuni soklini on sammaste nurgad faasitud. Sambad toetuvad lodza massiivsele rinnatisemüü rile. Kokku on 2 täissam..mast ja 2 poolsam.mast. Jl.innatis on madal, kaetud
profileeritu d karniisiga katteplaadig a. Rinnatise pind on sammaste pjedestaalid e vahel liigendatud ristkülikuku juliste tahvlitega. Keskmiste sammaste vahelt laskub kõrge raidkivitrepp
astmelise massiivse äärisega, millel katteplaat. Trepi alaosa
laieneb kolmele küljele. Lodza soklis kahel pool treppi on seklikorruse aknad, mis kordavad eelkirj eld atuid. Lakakorruse paarisaknad on iga kaare kohal, nende vahel on liigendatud pinnad,
nagu kirjeldatud eelpool. Risaliidi attika ja kahekordse korpuse vahel on madalate tt.llpade vahel sepistatud parapett, nagu
kirjeldatud eelpool.
\.

Hoone vasakpoolne otsafassaad on kergelt eendatud laia
keskrisaliid iga, mis kaetud lameda kolmnurkviil uga. Selle räästakarniis kord ab hoone räästakarnii si vorme, vaid viilualune

•

karniis on kitsam, tugevalt eenauv. Sokli- ja põhikorruse aknad
kordavad eelkirjeldatu id, keskrisaliid is on kolm akent väga
kitsaste vahedega, frontoonid on liidetud tiibadel üks. Lakakorruse aknad on vaid keskrisaliid is, nende vahel seinapind lii
gendatud eelpool kirjeldatud viisil. Yiilu tipus oli algselt
teine lipuvarras, mille raidkivist tugi on säilunud.
Tagafassaadi s eendub tugevalt kogu hoonet läbiv kahekordne
korpus. Tema teise korruse, sokli- ja lakakorruse aknad kordavad 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 kaarega. Kaarte kannad toetuvad akende vah el vahesambale, millel
talumivöö, külgedel samuti talumivöödel e, mille all akende palestik profileeritud perspektiivp alestikuna. Paarisakende all
on ühine karniis, akende kohal aga liidetud kitsad kaarfrontoo-

- 4 nid, mis krepitud aknasilluste kõrgete lukukividega . .Aknapaari
de vahel on korrustevabe lise karniisi all väike ümaraken. Kõrge 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 kõrgusel ja analoogilist e akendega. Alumine korrus aga põhihoone
peakorrusest madalam, sama ka tema teine korrus. Alumisel korrusel on siiski kitsad ja kõrged aknad, kaetud eenduvate sillustega ja lamedate kaartega . Teise korruse aknad on väikesed
ja ristkülikuku julisad • .Aknad on asetatud ühtlaste vahedega.
Tiibehi tust katab väga lame kelpkatus, mille karniis kordab
põhihoone räästakarnii si vorme.
Põhikorpuse tagafassaadi parempoolsel tiival otsaseinast
tagaeiastega eendub tugevalt viie võrdse laiusega tahuga kivipalkon, millel sokkel, rinnatis ja räästakarnii s raidkivist,
seinad aga k:rohvitud pindadega. Sekkel omab 4-tahus laia ja
lameda kaare ga kaetud ava, mille silluses kõrge lukukivi. Soklikarniis on profileeritu d, lihtsa profileering uga on ka aknalaua joonel kulgev vahekarniis. Räästakarnii s ja tema all kulgev lai vöö kordavad põhikorpuse vastavaid vorme (nad on kõik
ühel kõrgusel, liidetud). Vaid nende vahel on seinapind liigen
datud pritskrohvig a kaetud ristkülikuku juliste lamedate tahvli
tega. Igas tahus on väga suur kaarava kõrge kaarega. Mõnes :a
neist on keeruka raamistikuga suur aken, kus ruud u- ja ringikujulisad ruudud ühendatud veneetsia akent meenutavas raamistikus. Avad on ääristatud laia äärisega, kaarte nurkadel on seinapind taas kolmnurksete pindadena kaetud pri tskrohviga.

AVE:l.-

des on eraldi raamina suur kaar, mille kannad on toetatud ümmarguse ristlõikega, eklektilise kujundusega metallsamma stele.
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 kaare vahel on avades mitmesugused tüvesevõrudega kujundid kinnituseks.
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 raidkivist, 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 esifassaadis 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. Nad paiknevad eraldi rühmas maantee äär es. Olulisemad:
Valitseja-teen~ate

maja on suur, kahekordne, krohvitud kivi-

hoone, mis kaetud lameda viilkatusega. Sellel laialt üleulatuvad räästad, mille all sarikajalad on kujundatud. Viimane sari
kapaar penniga on viilus avatud, katusekattake on plekk. Hoone
seinad on kaetud pritskrohviga, nurkadel on kitsad, valgendatud nurgaliseenid. Akende kuju on kaasajal ulatuslikult muudetud, 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 trapetsikujulis teks plokkid eks. Müüri tehnika on kõre;e kv ali teed i-

-

(

-

ga. Hoonet katab väga lame ja laialt üleulatuvats räästastega
viiikatus (katteks eterniit), millel sarikajalad kujundatud,
samuti neid kandvate kensooltalad e otsad. Uksed ja aknad on
kaetud lamedate kaartega, v.a. otsafassaadi viilus suur viiluuks ja teda äär i s tavad kõrged aknad, mis omavad kõrgeid kaari.
Vaid osa aknaist külgfassaadi s on asetatud korrapärasel t. Nad
on kitsad ja väikesed. Hoonel on kaks kõrget kurst ent, üks tellistest, teine laudkorsten tuulutuseks. Hoone võib pärineda XX
saj. I veerandist.
Laut on pikk, paekiviehitu s, millel õhuke krohvikate. Hoonet
kattis lame viilkatus, mis kaasajal kõrgendatud, kaetud eterniidiga. hoone avad on piiratud paekivist puhtalt tabutud plokkid est ääristega, kaetud seejuures lame d at e kaarte ga. Hoonet
on kaasajal tunduvalt rekonstrueer imisega 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 koonusekuju liste
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 vabakujulise lt, piiratud ringteega (jalgtee). Ettesõit on paremalt küljelt. Väljaku
selles servas on tihedaid puuderühmi, põhiliselt kuused, üksikud vahtrad. Hoone seinte ääres on palju ronitaimi ja sokkel on
mähitud dekoratiivpõ õsastesse, s.h. elupuu, palju mägimändi.
Ka hoone vasalrule otsafassaadi le 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 looduslik u männikuga , mis täiendatud
kuusega, jalakaga, vahtraga. Seotud keeruka, põimuva teedevõrguga. Enamik metsaalas t

sule~ud

ilmega tiheda loodusliku alus-

metsa tõttu. Pargi seisund on hea, parkmets on aga halvas seisundis, eriti suurfarmi läheduse tõttu.

Külastatu d viimati 1972. a., pildistaiu d 1969. a.

•

Inju mõis.
Peahoone esikülg.

Inju mõis. Peahoone otsvaade.

•
23. IMASID mõis ( Männikorb). Riiü tlimõis.
Saksi k/n, Imastu Defektiivset e Laste Kodu (Kadrina kihelkond).
Peah~

on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, millel

kõrge soklikorrus ja tube lakas hoone otstel. Hoonet katab Skivikattega viilkatus, millel laiad, profileeritud ja tugevalt
eendatud räästakarnii sid. Viilu ü.mbri tsev karniis sama vormiga,
v.a. kitsam viilualune karniis. Räästa- ja viilukarniis i all
lai vöö, milles iga akna kohal väike, ümmargune lakaaken, vöö
all aga on lai, profileeri tud vahevöö. Ka aknalaudad e joonel
kulgeb kitsas, profileeritu d 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 eelkirjeldatu d horisontaals iie vööde ja karniisidega , risaliiti kattev kolmnurkViii omab
samuti räästakarnii side vorme kordava viilukarniis i, viiluvälj as on ü.marpetik. Seinapillnad omavad täiendava liigenduse veel
ühe kitsa, profileeritud vahekarniisi ga akende kohal ning nurkadele asetatud laiade, tahvlitega liigendatud pindadega nurga
pilastrite näol, mis toetuvad aknaaluslaud ade joonel kulgeva~e
karniisile ning ulatuvad akende kohal kulgeva vahekarniisi ni.
Risaliidi ees on temast vaid vähe kitsam massiiv.ne ja lai trepipodest terassina, millelt laskub lai, astmelise äärisega
trepp. Nii trepp kui podest on laotud suurtest, puhtalt töödel
dud raidkiviplok kidest (graniit) puhta vuugiga. Podesti ümbritseb valatud malmrinnatis histori tsistlike motiividega. Podesti
all on ruum.
Hoone aknad on suured ja kõrged. Keskrisaliid is on nad
kõik kõrgete kaartega, ka peauks, piiratud laiade, profileeritud krohviäärisi tga. Risaliidist paremale tiivale jäävad 2
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kõrge kaarega akent, milledel profileer itud kitsas ääris, akende kohal profileer itud kaarfronto onid, mis liidetud. Esifassaa di vasakul tiival on aga 3 harilikku 6-ruuduli st nelinurks et
akent, piiratud krohviäär istega, nagu eelmisedk i, kaetud aga
profileer itud, murtud frontoonid ega, mis ühendamat a. Tagafassa
di, samuti vasakpool se otsafassa adi aknad kordavad viimatiki rj eld atuid, vaid paari ti asetatud akendel on frontoonid ühendatu
Otsafassa adide kolmnurk viiludes on kolm liidetud väiksemat
(kitsamat ) kõrge kaarega akent, millistel krohviäär ised puuduvad, on aga liidetud 3 kaarfront ooni. Kolmelt küljelt ümbritseb
neid

aknaid~

3 ümarakent , piiratud lamedate krohviäär istega.

Samad äärised on ka räästakar niisi aluses vöös pailmevat el väikestel ümarakend el.
Aknad paiknevad üldiselt ebaphtlas elt, korrapära semalt tagafassaad is, kus keskosas on aknad paariti, äärtel üksikud aknad, korrapära selt on asetatud ka keskrisal iidi almad. Kõikide
põhikorru se akende all paiknevad ruudukuju lised suured soklikor
ruse aknad, mis 4-ruuduli sed.
Hoone vasakul otsafassa adil on kitsas juurdeehi tus, mis
viidud

taga~assaadiga

samale ehitusjoo nele. Tema seinapind on

liigendatu d põhiehitu sele iseloomul ike horisonta alsete vööde ja
karniiside ga, omab väikese kolmnurkv iiluga viilkatuse , mille
räästa- ja viilukarn iisid kordavad põhihoone vastavaid vorme.
Väljaehit usest laskub esifassaa di suunas trepp.
Hoone paremale otsafassa adile on püstitatud väikese krohvi
tud seintega vaheehitu se abil suurem juurdeehi tus puhta vuugiga
punastest tellistes t. Sellel ehitusel on madal, krohvimat a, lõhutud maakivide st sokkel, mille tõmtu tema põhikorru s (olgugi
et sama kõrge kui peakorpus el) on peakorpus est madalamal . Ehitust katab lame viilkatus , mille hari risti põhikorpu se pikitel
jele, ühendava vaheehitu se katusehar i on aga sellega samasuuna -

A{)f)
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line. Katusehari ulatub põhikorpuse viilualuse karniisini. Katusekatteks on plekk, kolmnurkviilu- ja räästakarniisid on ki tsad, profileeri tud ja tugevalt eendatud, laia vahevöö all räästastest madalamal on lai, profileeritud vahekarniis. Iolmnurkviilude 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 arhitektuurselt 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, laiadele talumivöödega massiivsetele neljatahulistele sammastele, mil
le nurgad faasitud. Ehitust võib lugeda varaklassitsistliku ks,
ta võib pärineda XVIII saj. lõpust või saj andivahetusel t.
Valitsejamaja on väike, krohvitud kivihoone, mis omab mansardkorruse. 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 ruudustikuga raamidega (all suured, ülal väikesed). Katusel on väljaehitusi lakatubadele üksteise kohal. Alumised kaetud viilkatustega, 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 ehitus 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. Korsten asub hoone katuseharja keskel, on kõrge, neljatabulille telliskivikorsten. Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerandist.
Laut on pikk, krohvimata ehitus lõhutud maakividest. Hoonet katab 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. Ho one
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-ruudulised, omavad kitsaid piirdelaudu. Uks omab lihtsa valgmiku. Ehitus võib pärineda viimaselt sajandivahetuselt.
Küün on suur segaehitus, millel massiivsed maakivitulbad ja
nende vahed täidetuu rõhtprussidega. Otsviilud on kaetud püstlaudadega. Omab kõrge viilkatuse (katte ks eterniit) üleulatuvat
räästastega. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandivahetusel t.
Park on 3,o ha suur ning on võrdlemisi stiilse vabaplaneeringuga. Esifassaadi ees on korrapärane väga suur ringteega piiratud
esiväljak, millel äärtel tihedates rühmades puid, 2 vahert kahel 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 kuulsatel Imastu allikatel, mis algselt lõpetasid pargi suure tiikide
süsteemiga, millest säilunud paisutamm. Pargipuistu valitud puu
derühmadest: vaher-kuusk, vaher-kask. Puid on rühmiti ka majandushoonete 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.

24. JÕEPERE

~

(Jömper). Räätlimõis.

Kadrina ~n, Hulja sovhoos (Kadrina kihelkond).
Peahoone on hävinud pea jäljetult.
Kõrvalhoonei d ei ole palju, nad paiknevad põhiosas ümber ristkülikukujuli se esiväljaku. Olulisemad on:
Töölistemaja on keskmise suurusega ehitus, mis oli algselt ühe
kordne krohvitud kivihoone, hiljem on hoone ümber ehitatud kahekordseks. Ehituse kõrge viilkatus (katteks eterniit) omab
laialt üleulatuvaid räästaid, mille all, samuti püstlaudkatt eg
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 tõenäoliselt XIX saj, IV veerandi ehitus.
Ait on pikk, krohvi tud maa- ja paekivihoone , mis kaetud üleula
tuvate räästastega ja laastukatteg a viilkatusega . Hoone nurkadel 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 laudkattega viilkatuse. Sellel laiad, astmelise profiiliga viilu ja
räästakarnii sid, mis viilu all krepitud. Hoonel on erineva suurusega 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 laastukattega viilkatus omab tellistest laotud krohvimata viiluja räästakarniise, viimased viilude all krepitud . .Avad on telliskivist laiade ääristega. Uksel otsafassaadis on lainja kaarega sillus, temast kahel pool on suured petikaknad, millel
kõrge kaar. Silluste peal on kitsas kaarfrontoon. Viilus on
tellisäärisaga ümaraken. Ukse ette otsafassaadis tõuseb külgedelt ramp, mille all on võlvitud läbikäik keldrikorrusel asuvasse kütteruumi. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, 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 eterniit või laast, räästa.d laialt üleulatuvad, enamasti on viimased sarikapaarid ja p enn id viilud es avatud. Ne 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

- 3 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 Valgejõe oru nõlval kulgevat teed. Olulisemad on:
Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mis
kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks laast, räästad kitsalt üleulatuvad. Hoone seinad on kaetud rõhtlaudvoodriga, poolviil aga püstlaudadega. Hoone nurgad omavad vertikaalseid kattelaudu. Aknad ei ole suured, on kaasajal 4-ruudulised. Akendel on laiad, profileeritud piirdelauad, mis akende
all pikendatud. Viilus on sama kujuga aken, kuigi väiksem.
Hoone keskel on suur mantelkorsten, millel kitsas, profileeritud otsakarniis. Huumid on koondatud anfilaadselt. Ehitu.s võib
pärineda XIX saj. algu.sest.
Ait on väga pikk, krohvitud paekivihoone, mis omas poolkelpkatuse (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, massiiveetele neljatahulistele tulpadele. Esifassaadis on säilunud
väga väikesed, ruudukujulised aknakesed kahel pool kaaristuga
ulualust. Ehitus on seega klassitsistlik, ilmselt valitsejamajaga 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 poolkelpkatu sega, katteks laast. Räästad on üleulatuvad, poolviilud omavad püstlaudvood ri. 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. Katusekattek s on

laast, viiludel rõhtlaudvood er. 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, krohvikattet a maakiviehitu s lõhutud kivides
Hoonet katab kõrge poolkelpkatu s, millel kitsalt üleulatuvad
räästad ja püstlaudvood er, katusekattek s 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 paekivist, ülapool puidust. Hoonet katab laialt üleulatuvate räästas
tega viilkatus, katteks laast. Puitosal on seinad vooderdatud
rõhtlaudadeg a. Elamu aknad on keSkmise suurusega 6-ruudulised
ja laiade profileeri tud piirdelaudad ega, veski aknad väikesed
ja kits ad, samuti 6-ruudulised . Hoone võib pärineda XIX saj.
1 õ p uveerand i st.
Park on väike, paikneb piki Valgejõe oru nõlva. Ka pargiteed
kulgevad piki nõlva. Peahoonele ettesõit toimub külgedelt, mõisasüdamikku läbib kohalik tee. Hoone ees oli keskmise suurusega väljak, mis külgedel piiratud vabakujulist e puuderühmade ga,
omab ka korrapärasei d ridu äärtel. Peahoone juurest on orgu
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avatud väike

11

aken". Osa kõrvalhoo neid piiratud puud ega, osa

aga maastikus avatud või üksikpuud ega, leidub puude ridu.
Liikidest valitsevad kask, temale on kontrastik s pärna ja
kuuske, tuumikus valitseb kase kõrval ka vaher.
Pargi seisund on ebarahuld av, ta on funktsioo nita ja
metsistuv .

Külastatu d ja pildistatu d 197o.a.

;ftfO

Järvajõe mõis.
Peahoone otsvaade.

'

Järvajõe mõis. Ait?

It(
/

26. KAARLI mõis (Karlshof). Rüütlimõis.
Saksi

~n,

Nõmmküla sekRoos (Ambla kihelkond).

Kõik hooned ja park on hävinud. Mõisa ase tuntav põllus ja
teeservas jäl gitavaist müüririisme ist.

'

Kaarli mõis (Ambla)
Mõisa asukoht

\

(B
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 ühekordne puithoone, mis omas seintest kõrgema kelpkatuse, katte ks laast. Räästad olid üleulatuvad. Seinad olid vooderdatud
rõhtlaudadega. Aknad olid keskmise suurusega ja 6-ruudulised,
omasid profileeritud piirdelaudu. Aknad olid rühmitatud kaheja kolmekaupa. Esiküljel paiknes keskteljelt vasemale viidud
väike puitpalkon lameda katuse all. Sellel olid lihtsad, suured aknad 16 ruuduga. Hoone siseseintas mantelkorstna seinas
on riismeid lihtsast
\

po~lsambast

ja kaarest.

Hoone võis olla XVIII saj. II poole keskelt või lõpuveerandist pärinev ehitus.
Kõrvalhooneid ei ole palju, nad paiknevad väljaspool parki ja
on enamuses varemeis. Suurfarmi ehitamisega 197o.aastates likvideerit~

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 sarikajalad kujundatud, viimane sarikapaar ja penn viilus avatud.
Otsafassaadis on kõrge uks, millel kõrge kaar, . selles valgmik.
Ukse all madal ramp. Korsten neljatahuline, tellistest ja kõrge , omas madala sokli, laia, profileeritud otsakarniisi. Ehituse aasta on dateeritud tuulelipul: 1892.
Töölistemaja on keskmise suurusega madal, l{Xohvitud paekivihoone, 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 vahevõlviga. Korstnal astmelise profiiliga eenduv otsakarniis.
Ruumid hoones anfilaadsed. Ehitus võib pärineda XMIII saj.
lõpuveerandi s t.
Laudad moodustasid samas nelinurkse ehitusterühm a 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 mantelkorste n. Hoonet kattis poolkelpkatu s. 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 ümarpalkides t ehitus,
millel seintest kõrgem kelpkatus, katteks S-kivi, räästad üleulatuvad. 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 püstlaudkatt ega, viimane sarikapaar ja penn on viilus avatud. Aknad on väikesed ja kitsad. Hoone võib pärineda XIX saj.
II poole keskelt.
Park on väike, omab ääristava, tiheda istutusviisig a vabakujulise puis tu. Keskosa on avatud välj ana, mille keskel asub peahoone. Puud ulatuvad vaid tema otsteni. Hoone ette jääv väljak
on suurem, siin ka üksikuid, välja liigendavaid puid. Valitsevad vaher, saar, jalakas. Väljaspool parki rühmiti majandushoonete juures kuuski, hõbepajusid, papleid.
Park on metsistunud, mingil määral on hooldatud osa esiväljakus majaaseme kohal, kus veetis lapsepõlve Fr.R.Kreutzwald.
Külastatud ja pildistatud 1967.a.

41

Kaarli mõis (Rakvere)
Peahoone ase .

'

Kaarli mõis (Rakvere)
Viinavabrik?

28. KA.ARMA_.!gõis (Kaarma nn). Rüütlim õis.
Väike-M aarja k/n, Kaarma Piiri tuseteha s (Väike-M aarja khk)
Peaho~

on keskmis e suuruseg a, W1ekord ne puithoon e, mille pa-

rem tiib osalt kivist ja krohvitu d seintega , vasak tiib aga
hävinud . Hoonet katab seintes t kõrgem poolkelp katus, katteks
laast, räästas tel eenduv lihtne laudkar niis. Puitosa s on seinad kaetud rõhtlaud voodrig a. Aknad on rühmitat ud kahekau pa,
v.a. äärmine , mis üksikun a eraldatu d. Nad on seejuure s kitsad
ja kõrged, 6-ruudu lised, puithoo nes profilee ritud piirdela udadega, kiviosa s krohviä äristega , 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 veerand ist pärineva ks, mille tuumiku moodust ab aga märksa
vanem, ilmselt veel XVIII saj. II poole ehi tu s, sest keskpai gas on säilunud mantelk orsten. Ehitus on maha jäetud ja varisemas.
Kõrvalh ooneid on keSkmis el hulgal, nad paikneva d eraldise isva
rWlmana pargi kü.ljel, on enamikus kaasaja l suures ulatuses
rekonst rueeritu d. Olulisem ad on:
Tall-töö listema ja on väga pikk krohvi tud kivihoon e, millel
elamu poolel lakatube hoone otsal. Ehitust katab laastuk attega
ning kitsalt üleulatu vate räästast ega poolkelp katus. Elamu akn~d on vä ga kitsad, 6-ruudu lised, talli aknad keskmis e suuruse
ga, ruuduku julised. Ehitus võib tänapäev ases suuruses pärined a
XIX saj. II poole keskelt .
Viinava brik on suur ehituste komplek s, millest ümbereh itatud
hoonete keskel säilunud algset vähe, vaid üks kolmeko rdne suur
ruuduku julise põhipla aniga ehi tu s, millel ebakorr apärase lt
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ll'f

asetatud väikesed 8-ruuduli sed aknad või III ja II korrusel
paiknevad suured petikaknad kõrge kaarega. Nende korruste vahel ka kitsas profileer itud vahevöö. Hoonekom pleksi põhiosa
võib pärineda XIX saj. IV veerandis t.
Ait-k~vati

on väga

pi~k

ja kahekordn e hoone, mille üks pool

on lõhutud maakivist ja krohvimat a, teine pool krohvitud . Hoonet katab lame viilkatus (katteks eterniit) , mille räästad on
laialt üleulatuv ad. Iorruste vahel kulgeb kitsas vahekarni is.
Põhikorru s on kõrgete ja samuti kõrge kaarega kaetud akendega,
mis maakivist osas piiratud paekiviga . Teine korrus on madala
poolkorru sena, tema aknad on ruudukuju lised ning väikesed. Hoo
nel on küljel juurdeehi tusi, osa neist kaasaegse d. Kor sten on
tellistes t, neljatahu line ning laia, eenduva ja profileer itud
otsakarni isiga. Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerand1s t
kuni käesoleva sajandi I veerandin i.
Ait on suur krohvitud paekiviho one, mis kaetud laialt üleulatu
vate räästaste ga ja laastukat tega viilkatuse ga. Viimane sarika
paar on viiludes avatud. Neid kandvate kansoolta lade otsad on
kujundatu d. Uksed on kaetud lameda kaarega, otsviilus on 2 kit
sast, pilusarna st akent . Hoone nurkadel on kitsad liseenid.
Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerandis t.
Laudad moodustav ad avaralt paiguta tud ehi tusterühm a, millest
kaks põhihoone t asetatud "L" tähe kujulisel t. Hooned on krahvitud paekivist , kaetud üleulatuv ate räästasteg a ja laastukatt egE
viilkatus tega, otsviilud on püstlaudk attega. Aknad on keskmise
suurusega , paigutatu d harvalt, kujult lamedad. Hooned pärinevad
ilmselt XIX saj. II poole keskelt ja lõpuveera ndist.
Töölistem aja-tall on väga pikk, krohvitud kivihoone , mis kaetud laastukat tega poolkelpk atusega, räästad on kitsalt üleulatuvad. Eluruumid e aknad on väikesed ja kitsad, 6-ruuduli sed,
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kaetud väga lameda kaarega. Ka lakatube on hoone otstel, nende aknad on peolviilu s kahe aknaga, mille kuju vastab alakorruse akende kujule. Ehitus võib pärineda XIX saj. III veerandist ja saj. II poole keskelt.
Aedn~kumaja

on väike, krohvitud kivihoone , kaetud laialt üle-

ulatuvate räästaste ga viilkatuse ga, katteks laast. Hoonel on
väga väikesed 6-ruudulis ed aknad. Omab kivist esiku, mis kaetud lameda viilkatuse ga. Selle uksel on valgmik. Ehitus võib
pärineda XIX saj. lõpust või saj andivahet uselt.
Park on väike ja suhtelise lt hõreda puistuga. Puuderühm i on
vabalt peahoone ümbruses, rühmiti ka kõrvalhoo nete vahel, kcu
gemal on suurem ala puisniid una ja üksikpuud ega liigendatu d
aas ana. Pargi alal leidub karstilau gatusleht reid, mis annavad
pargile reljeefi. Põhiliikid eks on saar, kuusk, kask, vaher.
Pargi seisund on halb, ta on maha jäetud, risustatud .
Külastatu d viimati 197o.a., pildistatu d 1968 . a.

Kaarma mõis.

'
'

Peahoone esikül g .

f:Zo
29. KA.l3_ALA mõis (Kappe l). Rüütlim õis, kuulus Pada mõisa juurd
Rägave re k/n, Rägave re sovhoo s (Viru-N igula kihelko nd).
Peaho~

on hävinud jäljet ult.

Kõrval hoonei d on säilunu d üksiku id. Olulise mad on:
Kuivat i on väike lõhutud maakiv ist hoone, millel õhuke krohvi
kate. Hoonet katab viilka tus, mis algsel t oli lamedam . Räästad on laialt üleulat uvad, kattek s on eterni it. Vähesed avad
on lameda te kaarte ga, otsafa ssaadi s on madal ramp. Hoone võib
pärine da XIX saj. lõpuve erandi st.
Laut on pikk, krohvi mata maakiv iehitus , lõhutud kivide st,
nurgad puhtal t tahutud ja hambuv alt müürig a seotud granii di\

plokki dest. Avad on piiratu d pae- ja tellisk iviga, kaetud lamedate kaarteg a. Katus on üleula tuvate räästa stega ja püstlaudad ega otsviil udega viilka tus, kattek s eterni it. Aknad on
võrdle misi suured , lameda d ja asetatu d ühtlas te vahede ga.
Hoone võib pärine da XIX saj. lõpust .
Lauda juures on teine väike ja samala adne, samas materj alia maiand ushoon e, mis eelmis ega samaea line. Kaasaj al on ehitus ulatus likult rekons trueeri tud.
Park on hävinu d, säilunu d on vaid mõned ritta asetatu d põlispärnad , mis võisid piirat a aeda.

Külast atud ja pildiet atud 1969. a.

Kabala mõis.
Kuivati.

30.

KADRINA~storaat

(Katharinen). Kirikumõis.

Kadrina k/n. (~adrina kihelkond).

Ei ole külastatud.

.

31. K.A:EVA mõis (Kaewa). Kõrvalmõi s, kuulus Einmanni mõisa juur
de .
·.ramsalu k/n, Põdrangu sovhoos (Järva-Ja ani kihelkond ).
Peahoone on väike krohvitud paekivieh itus, ühekordne ja kaetud
viilkatuse ga (katteks eterniit) , millel viiludes üleulatuva d
räästad, alt laudkatte ga, külgfassa adi räästaste all aga lai
eenduv ja lihtsa kujuga lauast karniis, mis viilu all krepitud
Karniisi all kitsas, puidust profileer itud liist. Hoone ühtlas
te vahedega asetatud aknad on väikesed ja kitsad, kaasajal 3
suure ruuduga . Hoone keskel on säilunud massiivne mantelkor sten, mille korstnapi ibul simss ja profileer itud vahevöö, otsakarniis puudub.
Hoonet võib lugeda XIX saj. alguse ehi tu seks, mida on

\

ilmselt hiljem rekonstru eeritud (viilkatu s jms.). Ehitus on
kasutusel elamuna ning heas seisundis .

\

Kõrvalhoo ned on kõik hävinud. Neid oli vähesel arvul. Jälgitavad on asemed, millest olulisem on:
Laudad - olid kalcs keskmise suurusega paralleel selt asetatud
paekiviho onet, pärinesid ilmselt XIX saj.
Park puudub, oli aed, milles mõned põlispuud (lehis, kask).
Külastatu d ja pildistatu d 1977.a.

\

•

Kaeva mõis.
Peahoone esikül g .

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 mantelkorstn aga keskel.
Kõrvalho~

.Yesiy~ski

hävinud, säilunud on ainult:

- on väike, ühekordne kivihoone krohvikattet a, lõhu-

tud maakividest, nurgad ja avade küljed laotud puhtalt tahutud
paekiviplokk idest, seotud müüriga hambuvalt . Hoonet katab üleulatuvats räästastega viilkatus, katteks laast . Viimane sarika
paar ja penn on vi ilus avatud, toetatud konsool taladele . Avad
on kaetud kõrgete kaartega, kusjuures segmentosade s on kiirte-

'

kujuline raamistik. Vähesed aknad on kitsad, 16-ruudulise d .
Valgmikuga uks on kaetud rõhtlaudvood riga . Veski asub Valgej õel. Ta on· ehi ta tud ilmselt XIX saj. lõpul.

'
Park puudub või on täiesti hävinud.

Külastatud ja pildistatud 1968.a.

•..

'
Kalle mõis.
Ainus säilinud hoone, vesiveski .

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 räästastega, 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 krohvitud 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
püstlaudades t. Uksi katab kalasabamus tris 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, pügatavate puude hääbudes asendatud vabakujulist e rühmadega. Säilunud
fragmentiden a üks tiheda istutusviisig a pärnaallee ning mõned
puuderead, mis algselt kujutasid selgepiirili st regulaarset
parki alleeoce süsteemiga pügatud pärnadest. Peahoone läheduses
kasvab erakordselt võimas mägivahtra eksemplar. Domineerivad
pärn, tamm, vaher. Pargi küljel paiknes väike paistiik, peahoone taga ja küljel aga aed, millest peahoone tagune oli ilmselt
regulaarse ehisaiana. Aed piiratud puude ja dekoratiivpõ õsastega. Pargi seisund on osalt rahuldav, selles laululava, osalt
aga täiesti metsistunud.

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

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

keldrikorrus ega ühekordne hoone, lakatubadega tema otstel.
Ehitus on kaetud seintest kõrgema poolkelpkatu sega (katteks
laast ja eternii t). Omab laia, e endatud ja sügavalt profileeritud räästakarnii si, mille all lai vahevöö lõpetatud profileeritud kitsa karniisiga. Sama vormiga on poelviilu piiravad karnii
sid, mis parempoolsel otsafassaadi l on puidust, v.a. räästaalune karniis. Otsviil on siin tervikuna puidust, kaetud rõhtlaudadega. Vasakpoolne otsafassaad on ümber ehitatud, säilunud
nurgal on viilualune karniis krepitud. Põhikorpuse nurgad on
laiade kvaaderlisee nidega. Esifassaadi keskel on 3 aknavahe
laiune seinapind kergelt e endatud keskri saliidina, mille nurki
markeerivad samalaadsed liseenid. Hoone aknad on kitsad ja kõrged, 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 profileeritud piirdelaud. Nad on ääristatud väikeste, kitsaste lakaakendega, mis samuti 6-ruudulised . Keldriaknad madalas soklis
on väga lamedad, osalt petikakenden a. Katusel olid algselt väikesed segmentaknad , 2 kummalgi poolel, mis aga esifassaadis
kaasajal asendatud 3 kõrge lakatoaaknag a, kaetud teravate viilkatustega.
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.
Tagafassaadi s aga on ta seinapinn a st eendumata, ta on siin ühekordne, säilunud põhikorpuse poolkelpkatu se nurk al gsel kujul.
Tiibhoone omab kõr ge poolkelpkatu se, mis risti hoone pikitelje-
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ga. Selle poelviilu ja räästakar niis on lai, profileer itud ja
eenduv, esifassaa dis poelviilu all krepitud. Viiluvälj as on
trapetsiku juline kken. Katusekat teks on plekk. Hoone alakorruse aknad on kitsad, kuid kõrged, lo-ruudul ised. Kitsas esifassaadis on kesktelje l hoone suur peauks, millel

val~ik

risti-

kujuliste aZUUrse kujunduse ga raamistiku ga. Uksetahvl id on pro
iileeritud liistudeg a eraldatud tahvliteg a, millel kvaaderlõ iget ja rombe. Uksel on säilunud ka vahekarni isid ja kannellee ri tud alumised tahvlid, samuti kraaterva asiga lukusil t. Uks on
ääristatud kahe eelkirjeld atud aknaga. ·reise korruse aknad on
külgfassa adides kits ad, madalamad , 6-ruuduli sed, esifassaad is
on üks, suur, kolmepool ega aken. Külgfassa adide aknad paiknevad ebaühtlas te vahedega. Kõik aknad omavad krohviäär iseid.
Esifassaa dis on peaukse kohal väike rõdu, millel lihtne, sepis-

'

tatud rinnatis. Rõdu kandvad konsoolta lad on toetatud tugikäppadest. Nii need kui tal ad on profileer i tud.
Põhikorpu se tagakülje l on kesktelje l kivist palkonilaa dne
väljaehitu s, mis kaetud kõrge viilkatuse ga, mis omab laialt
üleulatuv aid räästaid. Need on toetatud kujundatu d otstega
konsoolta ladega. Esiküljel on 5 kõrget ja kitsast, lo-ruudul is
liitakent , külgedel üks suur 2o-ruud uga aken. Kolmnurk viilus
on omapärane väga suur kolmnurlm e viiluaken , j agatud 5 osaks.
Seega on peahoone püstitatud algselt klassitsi stlikus
stiilis, ilmselt XIX saj. I veerandil , teda on tiibhoone ja
palkoniga rekonstru eeri tud tõenäolis elt viimasel saj andi vahetusel või eelmise lõpul, kusjuures rekonstru eerimisel on jälgi
tud põhikorpu se arhitektu urset ilmet. Ka kaasajal on hoonele
liidetud mõned ilmetud juurdeehi tused (keskkütte ruum jt.).
Hoone on kasutusel koolina, ta on heas seisundis .
Kõrvalhoo neid on keskmisel hulgal, osa neid paikneb peahoone
ees, olles temaga ansambli liselt seotud, osa pargi külgedel.
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Tall-laut moodustasid ruudukujulise hoonetekompleksi sisehooviga. Hooneist on säi,lunud osa ümberehi ta tud kujul. Nad olid
krohvitud paekivihooned, müürides ka maakive. Osadel on leida
lameda kaarega kaetud avasid, sillused tellistest. Osadel on
aga ka ristkülikukujulisi lamedaid aknaid. Hooned võivad algselt pärineda XIX saj. keskelt ja III veerandist, osades on
vanemaid ehitusi.
Lau t eraldiseisva hoonena on pikk ja krohvi tud pae- ning maakivimüüridega ehitus, mis algselt oli kaetud poolkelpkatusega,
hiljem ümber ehitatud üleulatuvate räästastega ja katusekivikattega viilkatuseks, viilukolmnurga tipp täidetud krohvikatteta lõhutud maakividega. Ebaühtlaselt asetatud aknad on ruudukujulised, 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 (katteks et erni it). Otsviil on püstlaudkattega. Aknad on väike s ed,
lamedad ja 6-ruudulised, omavad lameda telliskivisilluse. Ehitus võib pärineda XX saj. algusest.
Aednikumaja (?) on väike puithoone, osalt kiviseintega, mis
kaasajal täies ulatuses rekonstrueeritud elamuks. Ta omab raidkiviga ehitusdaatumi: 1867.
Kuivati (?) on keskmise suurusega ühekordne, kuid kõrge paekivi
hoone, kaetud pritskrohviga. Nurgad laotud tahutud paekiviplokkidest, seotud müUriga hambuvalt. Omab kõrge lakakorruse,
millel luuk otsviilus. Hoonet katab kõrge viilkatus, millel
laialt üleulatuvad räästad (katteks eterniit). Selle all kitsas profileeritud vöö. Esiküljel paiknevad avad on kaetud võrdlemisi kõrgete kaartega, sillused puhta vuugiga. Trellitatud
aknad on suured, 8-ruudulised. Suur uks omab lamedama kaare.

132.
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Ehitusaeg on dateeritud raidkiviga: 1868.a. ja tähtedega
"E.v.R." (Evald von Rosenbach) .
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,m illeks ukse
ees tõstetud pinnast ja toetatud kõrge kiviparapeti ga. See on
krohvitud, kaetud eenduvate äärtega katteplaadig a ja otstel
lõpetatud kaarjalt, otstel madalad kivitulbad . Ettesõit on munakivisillut isega.
tork~ vad

Vämj~cul

on üksikpuudest mõned siberi nulud

kuuaed ja ebatsuugad, äärtel ka vahtrad. Hoone taga

ja tiithoone küljel ehisaed. Et viimane kulgeb madala künnise
äärel, on siin terrass-aed. Siin dekoratiivpõ õsaid ja -puid
(elupuud jt.). Hoone läheduses on väike nelinurkne puitlehtla
kelp ka tu s e all, mis üleni kaetud viinapuuga. Aeda piir avad vabalt 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 teedevõrgu, on külgedel t osalt piiratud sissesõidu teega.
Pargi seisund on rahuldav, aed peahoone taga on risustatud ja osalt hävinud .

Külasta11ud ja pildis ta tud 1972. a.

..

Kari tsa mõis.
Peahoone esikülg.

'

Peahoone peauks.

13~

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. Räästakarniis 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 väiksemate, 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 (enamuses 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 krohviäärised. Hoone nurkadel on illusoorse maalinguna kvaaderliseen.
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Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, ta on historitsistlikus 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 sisehooviga ehituskompleksi. Selle müürid on laotud pae- ja maakividest, kaetud õhukese krohvikihiga. Avad on piiratud tellistega. Katused on hävinud. Hoone nurkadel on krohvipinnal
illusoorsed kvaaderliseenid. Peauks sisehoovi on lai ja kaetud 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 võrdsete 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 akendel 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 astmelise 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

--

le htpuud - 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 välj aspool parki eraldiseisvatea rühmadej), paljud seejuures varemeis. Olulisemad on:
Ait on väike, krohvitud paekivihoone, mis kaetud viiikatusega (katteks eternii t). Külgfassaadides on räästad laialt üleulatuvad, otsviiludes on aga räästas kitsa, astmelise karniisiga. Viilu tipus on neljatahuline tornike, mis kaetud viilkatusega. Tornikest läbivas avas oli kell. Väikesed, laiendatud ülaosaga ja viiikatustega tornikeaed on ka otsafassaadi
nurkadel. Uks on lameda kaarega, viilus on ruudukujuline aken
See historitsistlikus stiilis ehitus pärineb 1878.a. (dateeritud raidkiviga viilus).
Töölistemaja-tall on keskmise suurusega krohvi tud hoone paeja maakivist, osa seinu krohvimata. Hoone säilunud osa katab
kõrge viilkatus (katteks eterniit) kitsalt üleulatuvate räästaste ga . Avad on kaetud lamedate kaartega. Aknad on väikesed,
asetatud ühtlaste va.'ledega ja 6-ruud ulised. Hoone võib pärineda 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 lameda 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 vahel asetsevad aknad on kitsad ja kõrged. Hoone võib pärineda
XIX saj. keskelt.
Teine, temaga sarnane ja üheealine hoone asub paralleelselt, on ulatuslikumalt ümber ehitatud.
Ait-kelder on väike, krohvitud paekivihoone, mis omab kõrge
viilkatuse, katteks laast, räästad laialt üleulatuvad. Vähesed avad on kaetud lamedate kaartega. Keldrina arvestatav maapealne ruum on ristvõlvidega kaetud laega. Ehitus võib pärineda 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 ühtlaste vahedega. Korsten on väga kõrge, tellistest ja neljatahuline. Hoone põhikorpus võib pärineda XIXsaj. II poole keskelt, maakivist juurdeehitus aga XX saj. algusest.
Park on keskmise suurusega, asub paerinnakust tingitud reljeefil, 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 hooldatuse tõttu võsastunud.
Külastatud viimati 1974.a., pildistatud 1966.a.

Karula mõis.
Peahoone.

Ka.rula mõis.
Piimamaja .

•
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37. KAVASTU mõis (Kawast). Rüütlimõis.
Haljala k/n, Viru kolhoos (Haljala kihelkond).
Peahoone on hävinud, ta põles 1972.a. Hoone oli keskmise suurusega ühekordne puitehitus osaliselt väljaehitatu d lakakorrusega. Hoonet kattis seintest kõrgem eterniitkatte ga poolkelpkatus, millel üleulatuvate räästaste all oli lihtne laudkarniis. Seinad olid vooderocatud rõhtlaudadeg a. Hoone aknad
olid rühmitatud kolme ja kahe kaupa, tiibadel eraldatud üksikult. Aknad olid keskmise suurusega, 6-ruudulised ja varustatud luukid ega, omasid laiu piir d elaudu. Saali kolm aken t hoone esifassaadi keskteljel omasid kõrge kaarega petikalma, kus
seina pinnale oli kantud akna segmentava teravkaarelin e raamistik. Saali akende kohal oli räästakarnii s läbi lõigatud
ning tõstetud madalaks kolmnurkviil uks, milles väike, piirdelaudadega ümbritsetud ümaraken. Peauks oli keskteljelt viidud
paremale, ukse pooled olid liigendatud tahvli teks ja kaetud
kvaaderlõik eliste kattelaudade ga. Ukse kohal oli aga säilunud
varasem krepitud voluutfronto on.
Esifassaadi katusepind oli sümmeetrilis elt liigendatud
pealeehitust e ja katuseakende ga. Keskteljel asus kolmnurkfrentooni kohal väike katuseaken, mida kattis laialt üleulatuvate räästastega terav viilkatus. Selle sarikajalad, neid
kandvad kensooltalad e otsad olid kujundatud, samuti olid avatud viimane sarikapaar ja penn, mis tugevdatud dekor atiivsete
vertikaalset e prussidega. Aken oli 6-ruuduline ja kõrge kaaraga. Sellest keskel asuvast katuseaknast kahel pool paiknea
kaks suuremat, viiikatusteg a kaetud pealeehitust , mis omasid
3 akent, viilu tipus ümarakna ja rõhtlaudvood ri. Katuseräästad ja sarikad olid eelmisega analoogse kujundusega, rikkalikum oli vaid penni ja sarikaid liitev dekoratiivne konstruktsioon 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 madalamale. Et pealeehitustest parempoolne asus peaukse kohal,
siis oma s ta puittaladele toetuva rõdu, talade otsad olid
seejuures kujundatud vol u.udilaadselt. See pealeehitus oli ka
kõigist teistest kõrgem, tema viilkatus ulatus pea katuseharj ani.
Hoone tagafassaad oli säilitanud vanema ilme. Siin asusid harvalt asetatud aknad, millest ühel oli veel algne raamistik (2o-ruuduline). Katusel paiknes mõni algne väike segmentaken kiirtekujulise raamistikuga ning 3, võrdsete vabedega 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 jaotatud aknaks, milles diagonaalne raamistik roillbikujuliste ruutudega. Samasugune raamistik täitis

ka veranda suuri liide-

tud aknaid, mis kõr ge kaare ga. Külg ed el kaks aken t, tagafassaad 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 väikesed, ruudukujulised ja 4-ruudulised lakaaknad, poelviilu tipus 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 samuti laiade, profileeritud piirdeliistudega. Trepikojas teisele korrusele viiva trepi rinnatis omas barokse kujundusega
ballustraadi.
Ho ones oli kalts massiivset mantelkorstent, laotud paeki-

- 3 vist. Neljatahuliselt kuubilt tõusis ülalt ühtlaselt ahenev
neljatahuline suitsuruum ning korsten oli lõpetatud taas kuubilaadse 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 lakakorruse väljaehitamisega, kusjuures kujundus oli juba historitsistlikus stiilis ja eklektiline. Veranda tagaküljel võis pärineda aga XIX saj. I poolest, olles teostatud klassitsistlike elementidega. 1972.a. oli hoonest säilunud osa seintest
j a mant elkor s tn ad .
Kõrvalhooned moodustavad peahoonega ühtse korrapärase ansambli. Hooneid on vähe, enamik varemeis. Olulisemad on:
Tall on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mida katti
S-kivikattega viilkatus. Selle räästad olid kitsalt üleulatuvad. Katus on sisse langenud 1966.a. Hoonel on fassaadis mõni
lai, lameda korvkaarega kaetud uks, mille kaartekannad toetuvad 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 laastukattega poolkelpkatusega, räästad kitsalt üleulatuvad. Foolviil
kaetud püstlaudadega • .Aknad on väga lamedad, piludena, asetatud korrapäraste vahedega. Hoone võib pärineda XXX saj .keskel
Rehi on suur, krohvitud paekivihoone, mis kodanlikui perioodi]
ümber ehitatud asundustaluks. Hilise viiikatuse all on säilunud algse kelpkatuse kitsas ja astmelise profiiliga räästakarniis. 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 puitkonstruktsioone oli veel 1966.a. säilunud. Ehitus võib pärineda XIX
saj. I poolest.
Ü91artorn pargi nurgal on sale kolmekordne krahvirna ta paekivist ehitus, mille ülaosa laiem. Laiend on toetatud masikuliid 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 laadis 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, piiratud 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, v aldavalt saare ga . Põhiliikideks pargis on vaher, saar, üksikud pärnad, allee pärnad est. Pargi seisund on halb, ta on osaliselt metsistunud ja
funktsiooni ta .
•

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

14~

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

ri tud ja eenduvad

vormikvi ja plekk), millel laiad, profileeviilu-~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 kolmekordne 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 külgfassaadide äärmised aknad on . üksikult teistest eraldatud laiema
vahega. Alumise korruse aknad on väikesed, lamedad, 8-ruudulised, piiratud samuti laiendatud nurkadega krohviääristega.
Esifassaadi väljaehitus on kitsas, tema keskmine aken on normaal mõõtmetega 6-ruuduline, äär1stavad aga ühepoolega ja kolmeruudulised aknad. Alumisel korrusel on peauks

äärista~ud

väi

keste ruudukujuliste ja4-ruuduliste akendega. Kolmandal korrusel on samuti aknad väiksemad, keskel kahepoolega ja 4-ruuduga
äärtel ühepool e ga ja 2-ruud uga. l' ool vi ilus avaneva te laka tubade aknad on väikesed, 4-ruudulised ja ruudukujulised.
Peauks on varaklassitsistlik u 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, piiratud 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 massiivset korstnapiipu, mis kuuluvad mantelkorstnatele.
Hoone on seega varaklassitsiszlikus stiilis, ta võib pärineda 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 kaasaegse viilkatusega. Algne oli aga poolkelpkatus, mis omab
prof'ileeritud viilu- ja räästakarniise, viimased poolviilu
all krepitud. Hoone nurkadel on jälgi nurgaliseenidest, esifassaadi keskosas on aga kinnimüüri tud kolme avaga kaaristu.
Selle kõrgete kaarte kannad toetusid madalatele neljatahulistele 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, proiileeritud räästa. ja viilukarniise, poolviilu all on karniis
kitsam. Hoone esifassaad on liigendatud iga ava vahel paiknevate laiade pilastritega (5 tk.). Avad on ristkülikukujulised, 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, ruudukujulised 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 rin gteega 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 vä ljak puudub, on viljapuuaed, .mille äärtel puudegruppe,
samuti tiike, viimaseid on ka esiväljaku küljel. Tiigid on
allikalise toitega. Põh iliikideks on vaher, tamm, eelkõi ge
esivälj aku ä ärtel. Tagaküljel on kontrastiks üksikuid lehiseid. Puude all j a peahoone läheduses on rüh.miti kõr geid sirelipõõs aid. Par gi s eisund on r ahuld av.

Külastat ud ja pild istatud 1972.a.

!5'0

Kihlevere mõis.
Peahoone esikülg.

Kihlevere mõis. Otsvaade .

..

39. KILTSI mõis (Schlo0 Ap). Rüütlimõis.
-

•

I

Väike-Maarja k/n, Kiltsi 8-kl. kool (Väike-Maarja kihelkond).
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 soklikorrus. 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 vormikivikattega, 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. Esifassaadi nurkadel on samuti väikesed kolmnurkviilud teistest
eraldatud kahe akna kohal, mis algselt olid piiratud eenduvate ja profileeritud karniisidega, nüüd on viilud säilunud,
kuid karniis on viilu all krepitud. Räästakarniis hoonel on
kitsas, astmelise profiiliga. Eendatud keskosa nurgad on markeeritud laiade, rusteeritud nurgaliseenidega, teistest eraldatud äärmised aknad, mis kaetud kolmnurkviiluga, on markeeri
tud lamed a~ve liseenidega.
Hoone tagafassaad on liigendamata, parempoolsel otsafassaadil 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, lameda 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-

- 2 -

15"3

aknane grupp, keskmine parki avanev uks-aken, teised on
korrapäraselt rühmi ta tud kahekaupa, äärmis ed .li.lal.ad on üksikuina eraldatud teistest laiema vahega. Sokliaknad on lamedad, 8-ruudulised, ridades puuduvaid asendavad petikaknad.
Sokkel on markeeritud simsiga.
Esifassaadi keskel paiknes varem lai puitveranda ühepoolse kaldega katusega, mis praegu ümber ehitatud, krahvitud ja varustatud uute akendega. Ka tagafassaadi keskel on
olnud palkon, mis hävinud jäljetult. Hoone ees on maapind
ettesõidutee tarbeks tõstetud, oli algselt piiratud maakivipostidega, 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 ruume 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. Olulisemad 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 laudkarniisist. Hoone esifassaad on keskosas laialt taandatud ulualuseks, mille räästast kandnud sammastik on hävinud. Ulualuse
tagaseinas on kõrgete kaartega suured uksed vaheldumisi samasuguste petikutega. Mõni uks omab segmendikujulise valgmiku
kiirtekujuliste raamistikega, mõnel uksel on ruutkalasabamustris laudvooder. Hoonet võib lugeda peahoonega samaealise
Ait on väike, krohvitud paekivihoone, mis kaetud S-kivikatte-

- 3 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.aa state algul. Omas lihtsa, eendatud laudkar
niisi kül gfassaadides ja poolviilu kelbakolmnurga all. Hoonel
oli lakaruume, mille akn ad avanevad poolviiludes. Aknad põhija lakakorrusel on kitsad, keskmise suurusega. Teiste, ristkülikukujuliste 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 üleulatuva te r ä ästastega
viilka tus (katteks eterniit). Aknad on moonut a tud kaas a jal.
Nad paiknev ad ühtlaste vahedega . Pikendus paremal tiival on
ühekordne, laotud puhta vuugiga puna stest tellistest. Kae ud
on ehi tu s lameda viiikatusega (kattelt s eterniit), millel
lai alt üleul a tuvad r ää stad. Akna d 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 põhikorpuse ga
üh ise viilkatuse. Aknad on mõ l emil k orrusel kaa sae gsed.
See ga või b v ali t s e j arnaj a alakorru s pä rined a veel .iL

saj.

al gus e st , peal e ehi t used j a t elli skivi st piken du s aga XI X saj.
II p oolest , v i i mane s a j and i lõpus t.
Kuiv at i on vä i ke , kahekordn e eh i t us krohvima t a maakivi st sei n
tega, l õhutud k ivide s t , av ad j a nur gad tel lis t e s t h ambu v at e
pl okki dena . Hoonet katab l ame v i ilkatu s üleulatu v at e 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 vahevöö. Ehitus võib pärineda XIXsaj. lõpust.
Laudad on suured paekivihooned, mis asetatud suure hoovi kolmele küljele, osalt liide tud. Hooned on krohvi tud maa- ja pae
kiviseintega, kaetud kõrgete viiikatustega (katteks eterniit),
millel üleulatu vad räästad ja püstlaudkattega otsviilud. hooned on kaasajal rekonstrueeritud, muudetud on ka enamik akendest. Algselt säilunud aknad on ruudukujulised, keskmise suurusega 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 massiivse 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 üleulatuvad 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 esiväljak, mis korrapärase ristkülikuna peahoone ees, ümbritsetud ovaalse teega. Puid on üksikult väljaku äär tel ning vahetult peahoone ees kas üksikpuudena või rühmana, paigutatud
vabalt, kuigi teatava sümm.eetriaga. Nooremaid puid on rühmades 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 otstel lisandub kuusk. Tagaküljel on põhiliigiks pärn ja saar .
Omaette väike pargike on valitsejamaja ümber. See on

'

noor, vaba planeeringu ga puistu kaskedest ja kuuskedest.
Park on halvas seisundis, ta on funktsioonita ja maha
jäetud.

r--.
+--+

1'<1\

m

r=rAit

r-t

tl'

wl

t--+

Ad-

D

Ku iv~tl

Kül a sta t ud viima ti 1976.a., pildistatud 1966. ja 1976.a.

l~f

-~

.. t...t

-- ~.......___--~-·-·

...
d

Et

----·

-

"'"' -

Kloodi mõis. Esikülg.

-

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, liigendatud pui thoone, mis koosneb madalamast keskosast ning selle
pikiteljega risti asetatud kõrgematest tiibboonetest, mis tugevalt eenduvad mõlemis fassaadi s. Tiibhoonete katuseharj ad
on põhikorpuse katusest kõrgemad. Hoonet katavad lameda.d viil
katused, millel laialt üleulatuvad räästad kt.ljundatud sarikajalgadega, kujundatud on ka sarikaid kandvad konsoolid, mis
all aZUUrsed sabloonlõikega ehispitsid, meenutavad tugikäppasid. 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 püstlaud voodriga, mis dekoreeri tud sisselõigatud piludega ja meenutab 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 vahel 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 rusteeritud nurgapilastritega, mffilledel pjedestaalideks on mõlemil
korrusel lambriselaadne vöö. Siin on kvaaderlõikega suur kattelaud. Kvaaderlõikelised suured kattelauad on ka lambrises
iga akna all, alakorrusel 3, ülakorrusel 2 iga akna all. Aknad on suured ja kõrged, ühesuurused mõlemil korrusel (välja-
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arvatud kaasaegse l pealeehit usel keskosas) , on 6-ruuduli sed
ja ümbritsetu d laiade, profileer i tud piirdelaud adega. Akende
all on laudtahvl iga pind, millel eelkirjeld atud kvaaderlõ ikelised puittahvl id. Akende kohal on profileer itud astmikfro ntoon, mille all akna kohal vöö neliksiir udest. Aknad paiknevad võrdsete vahedega ja kohakuti. Nende all on väikesed sokliaknad, mis kaetud lamedate kaartega piiratud krohviää ristega. Tiibhoone te viiludes on nii esi- kui tagafassa adil teise
korruse akende kohal lakakorru se väikesed aknad, mis on asetatud paariti. Need on ruudukuju lised, aknapaar on piiratud
laia piirdelau aga, mis nurkadel laiendatu d. Viilukolm nurga ti..-:
pus on ümaraken, ümbritset~d rambikuju lise p±irdelau aga.
Hoone seinapinn ad on viimistle tud tumeda värviga, vahevööd veel tumedamat as toonides, liseenid ja kvaaderlõ ikega
kattelaua d on heledates toonides, akende piirdelau ad valged.
Selline viimistlu s annab hoonele tähelepan uväärselt erksa dekoorideta ile rõhutava ilme. Algne värv oli siiski heledama' toonilisem .
Hoone esifassaa dis on tiibhoone te vahel lai terrass kogu
põhikorpu se ulatuses. See omas 8Zuurse, eklektili st laadi metallist valatud rinnatise . Tiibehitu ste teisel korrusel on
esifassaa dis laiad rõdud, milledel on lai, profileer itud karniis ja neljatahu liste puittulpa de vahele asetatud metallist
'

valatud rinnatis keerukate eklektili ste kujundite ga (s.h. stiliseeri tud taimornam en t).

~fulpade

tahud on liigendatu d kvaader

lõikelist e kattelaud adega. Rõdud on toetatud kolmnurk setela
tugikäppa dele, millel astmelised konsoolid ja rõdude laed on
liigendatu d profileer itud liistudeg a tahvlitek s. Parempoo lse
tiibhoone rõdu all on peauks, millel ülal avar valgmik.
Hoone parempoo lsel otsafassa adil on lai kivist ning krohvi 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 suured, omavad aga tiheda ruud ustiku erisuurustest ristkülikutest, esineb ka dia gonaalraame. Kolmnurkne esik on ka vasakpoolse tiibhoone küljel, mille akende kujundus kordab põhikorpuse aknaid.
Hoone katusel on rida algseid saledaid korstnapiipe tellistest, mis omavad kõrge so kli, ülaosad on a ga 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 domineerivad klassi t sistlikud elemendid, samuti esineb pseudogooti detaile (akende kohal, jm.). Hoone võib pärineda XIX
saj. lõpust, palkon sajandivahetuselt. Ta on kasutusel koolina
nin g pioneerlaagrina ja on heas seisundis.
Kõr.Y,.?J.hooneid on arvukalt, nad paiknevad ümber par gi korrapärastes rühmades, peahoone ga ei ole seotud. Olulisemad on:
Ait on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud poolkelpkatuse ga, sellel üleulatuvad räästad, katteks laast. Kahel pool
suurt ust on väikesed, lamedad aknad, uks on kaetud kalasabamuEtEis laudistuse ga. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole

keskelt või II veerandist.
Tall on pikk, krohvitud paekivihoone, mis kaetud poolkelpkatusega, katteks laast ja eterniit. Hoone omab laiad, profileeritud räästa ja viilukarniisid, mis poolviilude all krepitud,
jätka tud viilualuse lai a , lameda vahevööga. Uhes viilus säilunud r uudukuj ulin e aken 1 6 ruudu ga. 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 varemeis.
Laudad moodustasid suure, korrapärase hooneterühma, nelinurkse sisehoovi ümber, millest

sä~lunud

vaid üksikud. Paremini

on säilunud paekivist laut, krohvikattega seintega, kaetud
laastukattega ja kitsalt üleulatuvats räästastega poolkelpkatusega, millel ülanurkadel unkaavad. Aknad on väike s ed, lamedad ja 8-ruudulised, osa on liidetud. Asuvad müürides tugevate 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 ehispitsiks. 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 plokkidena, 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 vertikaalse prussiga, millel pikendatud ots viilu kohal kujundatud
Sarikajalad on samuti kujundatud. Viilud on kaetud püstlaudadega, mis alläärel kujundatud ehispitsiks. Aknad on suurte
4-ruuduliste raamidega, millistes veel väiksemad raamid kokku

- 5 -

/62

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 viimasel t saj andivahetusel t.
Park on väga suur, 12,6 ha, ning ta on mitmeosaline. Sissesõidul 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 rõhutavad 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 pargipuistu jõeni. Aia piires on pikk, vaba piirjoonega tiik, allikaline 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.

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 viilukarniisi. Seinad olid vooderdatud rõhtlaudadega, mida lii ge
d asid pilastri telaadsed vertikaalsed lauad. Aknad olid võrdle
misi suured, 6-ruudulised ning omasid laiu piirdelaudu, kvaad erlõikeliste plokkid ega nurkadel. "Põhi osas olid akn<:.La. paigutatud ühtlaste vahedega, kuigi esines kanekaupa rühmitamisi.
\.

Omas esi- ja tagafassaadides palkoneid, millel eklektilise
ilme ga kujundatud räästapits, keerukas raamistik, kus ei puudunud ka teravkaar. Hoones olid 2 mantelkorstent. Sellest ehitusest 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.
a . maha jäetud ja halvas seisundis.

~äilunud

tiibhoone oli 197o
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Kõrvalhoonei d 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 jäetud.

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 seklikorruse ning tube hoone otstel lakakorrusel. Sokkel on krahvimata maakivist. Hoonet katab lame ja plekkkattega viilkatus
laia ja profileeritud viilu- ja räästakarniisiga, mille all
lai ehisvöö ristikujuliste neliksiire meenutavate süvenditereaga. Viimane ka enamike viilude all, väljaarvatud esifassaadi paremal tiival eendatud ehitusoaa viilu all. Sellel an kõrge astmikviil, mille tipus on väike kolmnurkviii gooti palestikuga teravkaarelist aken t meenutava petikaknaga. Viilu alanurgad 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 toetatud 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.t atud korrapäraselt, paariti. Enamike põhikorruse akende all an
so!üis lamedad väikesed aknad, raamistik 8-ruuduline. Viiludes
on väikesed, krohviääriste ga ümbritsetud ja karniiiile toetatud 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 krohviääristega. Analoogiline teravkaareline aken on ka otsafassaadi keskrisaliidi 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 otsafassaadil, mis aga on hävinud.
Seega on hoone historitsistlikus stiilis ehitus, kus domineerivad 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
lan genud. Hoone on kaetud laastukatte ga ja üleulatuvate räästastega kõrge poolkelpkatuse ga . Seinad on vooderdatud laiade
rõhtlaudadega, nurgad kaetud vertikaalsete, kitsaste kattelaudadega. Madalal soklil on lai veelaud. Räästa all avaneb kohati 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-

- 3 meid suurest mant elahjust.
Hoone parempoolse tiiva tagaküljel on võrdlemisi pikk
ühekordne tiibehitus, mille kujundus ühtib põhihoonega. Tiibhoone 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 tuseks, kus kõrvuti baroksed (siseuksed) detailid varaklassitsistlikega (peauks). 1973.aastak s oli hoone likvideeritud.
Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne krohvimata raaaki 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 suurusega, 6-ruudulised, kaetud lameda kaare ga ja piiratud laiade krohviääristega. Sarnalaadsed on uksed. Avad on paigutatud
ühtlaste vahedega, esifassaadis süsteemiga: aken-uks-kaks
akent- uks- aken. Ehitust võib lugeda veel klassitsistlikuks, 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 kaetud väga lameda viilkatusega (katteks eternii t), räästad on
laialt üleulatuvad. Avad on kaetud lamedate kaartega, vähesed

- 4 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
kelt, osalt ka

~V

pärineda ~ XIX

saj. II poole kes-

veerandist.

Park on suur (7,9 ha) ning väga heas teostuses vabakujulise
planeeringuga . Omab kitsa, vaba piirjoonega, kuid pika esiväljaku, mis jätab peahoone esifassaadi väljale ava.tuks. Ka hoone taga on väljak, mis omab vaated pargi alaservas paiknevatele tiikidele. See väljak on liigendatud väheste puudega. Avatud on ka vana peahoone esine. Pargi perifeersem osa on tihed ama i s tu tusviisiga puuderühmad ega, kus väikseid välusid. Liikid est on d omineeri vad tamm, pärn, saar (eriti kõrvalhoone te
ümbruses). Palju on kasutatud kuuske, üksikult ja rühmiti. Eksootidest on peahoone läheduses siberi nulgu, kaugemal suuremates 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 piiril 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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Kolu .mõis.
Vana peahoone?
esikülg.

Kolu .mõis.
Vana peahoone?
uks .

....•

Kolu .mõis.
Uue peahoone
esikülg.

17-144. 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 võrdlemisi suured ja põhiosas võrdsete vahedega asetatud aknad on
esifassaadis kaheosali aed: all on 2 suurt ruutu, ülal 8 ruuduks jaotatud raamistikuga. Aknad h oone tagaküljel on tavalis ed, 6- ruudulised , otsafassaadis esineb 3-poolega ja 9- ruuduline aken . Kõik aknad on piiratud profileeritud piirdelaudadega, katteks on kitsas karniis. Viilus on säilunud eelmistest
väiksem aken, millel 16 ruutu.
Hoone esiküljel paiknea algselt tugevalt eendatud sammasportilus, mille küljed olid akendega täidetud nii, et ehitus
oeenu tas verandat. Partikust kattis lame kolmnurkviii ja viiikatus laialt üleulatuvate räästastega. Viilu kandsid 4 doskaana 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. Paljud 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

- 2 väheseid väikseid aknaid. Ehitus võib põhiosas pärineda XIX
saj. IV veerandi st.
Töölistemaja on krohvitud paekivihoone, mis kaetud laastukattega viilkatusega. Külgfassaadides on lai, profileeritud rääs
takarniis, otsviiludes on vaid kitsas vahevöö viilu all. Aknad 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 erehitus 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 väikeseid, 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 teostatud heatasemelisel t. Omab väga avara esivälj aku, mida pii-

..

rab ringtee. Sissesõidutee, mis ääristatud alleega, on orientl

teeritud peahoone portikusele. Väljakut liigendavad vaid üksik
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puud, äärtel on puid vabades rühmades tihedalt, mis isoleerivad peahoone maastikust ja kõrvalhooneist. Pargi tagaosa on
puudega piiratud väikese ehisaiana tagaväljaku äärel. See on
kujundatud pügatud elupuudest hekkidest boskettidega, mis regulaarses 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 põhjanurgal on vaba kaldajoonega tiik.
Pargi seisund on halb, ta on metsistunud, funktsiooni ta.

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1968.a •
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Koonu mõis.
Peahoone esikülg.

Koonu mõis.
Peahoone tagakülg .
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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 poolkelpmurdkatus, 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, milledel 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 krohvitud. Manaardiakende viiikatuste räästad on kujundatud analoogiliselt 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 asetatud suured, 9-ruudulised aknad. Selliseid on ka manaardkorruse väljaehitistes mõlemis fassaadis. Mõned manaardiaknad on
ka 4-ruudulised, liidetud kahest aknast. Pealeehitusel on mõlemis 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 manaardkorruse väljaehi tu s ed või vad pärineda kodanlikust p erioodist, mil hoonet laiendati kooliks .
P alkon on keskmise suurusega puitehi tus, millel lame vi il·

- 2 -

katus üleulatuvate räästastega. Aknad on kitsad, liidetud ja
omavad erisuuruste ruutudega

ristküliku~ujulisi

Viilus on suur

millel kiirtekujulin e raamistik.

~cende

segmentaken~,

raamistikke.

all on püstlaudvood er.

Peahoone vanem, algne osa võib pärineda XIX saj. I poolest, kõrvalhoonei d arvestades veel I veerandist, ta on peale
ehituse omandanud ilmselt saj andi lõpuveerand il. Hoone on kasutusel koolina, ta on heas seisundis.
Kõrvalhoonei d on võrdlemisi suur el hulgal, nad moodustavad
peahoonest enamasti sõltumatud funktsionaal sed rühmad.
Valitsejamaj a on keskmise suurusega ühekordne, krohvitud kivi
hoone, mis kaetud seintest kõrgema poolkelpkatu sega (katteks
eterniit). Omab astmelise profiiliga karniisi poelviilu kelba
kolmnurga all, viilu all on lai, lame vahevöö. Külgfassaadi del on lihtne lauast, eenduv räästakarnii s. Hoone esifassaadi
keskteljel paikneb peauks, aknad on korrapäraste vahedega,
ridades puuduvaid asendavad petikaknad ( otsafassaadi d es). Aknad on kits ad, 6-ruudo.lised . Hoonet võib lugeda klassi ts i stli
kuks ehituseks XIX saj. I poole keskelt.
Teenijaternaj a on krohvitud paekivihoone , eelmisest kitsam.
Omab laastukatteg a poolkelpkatu se, millel viiludes ja räästae
tel lihtsad laudkarniisi d. Hoonel on ühtlaste vahede ga

eE

eta-

tud kitsad aknad esifassaadis , millest mõnel on säilunud 2oruuduline raamistik, mõnel on 6-ruuduline. Keskteljel t vasakule nihutatud ühepoolega peauks omab rõhtlaudvood ri ja valgmiku, mille raamistiku keskel romb, külgedel ristikujulise d
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 seinte 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. Eluruumide almad on keskmise suurusega, kitsad ja 6-ruudulised, esifassaadi 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 üleulatuvad räästad. Hoone esifassaad on kogu ulatuses taandatud ulualuseks, 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. Vasakul 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 kõrgem aken omab kaarava. Hoone põhiosa võib pärineda XIX saj. I
poole keskelt, täiendav sajandi II poolest.
Ae§.nikumaja on väike, krohvikatteta, lõhutud maakividest ehitus, mille avad e küljed ja nurga.d laotud telliste st, müüriga
seotud hambuvate plokkid ena, avad seejuures on kaetud vä ga lamedate kaartega. Hoonel on üleulatuvate räästastega viilkatus,
katteks laast. Sarikajalad on kujundatud. Viilus on sarikapenn
kujundatud horisontaalsetest ja vertikaalsetest prussidest.

- 4 Aknad on väikesed, on kahepoolega ja 6-ruudulised, samuti ühepoolega ja 3-ruudulised . Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust
või saj andi vahetusel t.
Laudad moodustavad suure ehi tu.stekompleksi, ktis paljude väiksemate 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 pikendatud 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. Samalaadselt on rekonstrueeritud ka paekivist hoone-poole aknad • .Ehitust katab ühine viilkatus, millel laialt üleulatuvad räästad,
katteks on laast. Omab viilus avatud sarikapaari, mida toetavate konsool tal ad e otsad on kujundatud. Aknad asetsevad ühtlaste vahede ga. Nad 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. Sellel 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 säilunud mõne astmega terrassaed. Peahoone ette jääb väga avar
esiväljak, millel vaid üksikpuid ees servas, s.h. on üks põlis
pärn maadligi roomava tüvega, nn.

11

Hobusepuu". Väljak on piira·
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480

tud ringteega, ettesõit peahoonele toimub küljelt. Ringteest
väljaspool on puid tihedamalt, eriti peahoone otstel, kus
kontrastseid puuderühm.i: siberi nulud, lehised, pärnad. Peahoone tagaküljel on puuderühmad vahetult hoone ees, terrassil
kuid harvade rühmadena. Siin domineerivad kuused, siberi nulud, rikkalikult sireleid, elupuid, lumemarja. Ük sikud põõsas
te ja puude rühmad ulatuvad kaugemale maastikku, jättes siiski peahoone tagakülje avatuks. Rühmiti on puid ka kõrvalhoone
te vahel. Nii on aida ümber väike pargiosa väljakuga hoone
ees. Kõrvalhoonet e juures valitsevad vaher, saar ja nendega
kontrastis kuusk.
Pargi põhiosa seisund on rahuldav, äärealad võsastunud.
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46. KULINA mõis (Kullina). Rüütlimõis.
Viru-Jaagupi k/n, Kulina 8-kl.kool (Viru-Jaagup i kihelko
Peahoone on suur ühekordne puithoone, mis omab kitsa pealeehi
tuse hoone keskel ning pikendused hoone otstel. Need on esifassaadi 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, profileeritu d räästakarnii si, samades vormides
karniis piirab külgrisaliit ide kolmnurkviil e ning otsafassaa....
di viile. Pikendatud tiibehituste l on karniis viilu all krepi
tud. Pealeehituse katus on risti hoone pikiteljele, hoone katus ulatub tema räästani. Pealeehitus omab samuti viilkatuse,
millel aga laialt üleulatuvad räästad, toetatud kensooltalad e
ga, millel kujundatud tugikäpad, nende kolmnurgas puidust
ehispits. Viilude äärel on profileeritu d tormilaud. Viilude j
räästaste all kulgeb lai ehisvöö puitplokkide st, mis meenutavad triglüüfe.
Seinad on vooderdatud soklilt kuni aknalaudada joonel
kulgeva profileeritu d kitsa vahekarniisi ni püstvoodriga , kõrgemal kuni räästakarnii sini rõhtlaudvood riga. Pealeehituse al:U
on räästakarnii s korrustevahe lise karniisina, pealeehituse
seinad on vooderdatud analoogilise lt. Ka soklit eraldab vahekarniis. Hoone nurkadel on rusteeritud pilastrid esi- ja tagafassaadides, samuti

otsa~assaadides

pikendatud tiibhoonete ja

pealeehituse esi- ja tasafassaadi des. Viimase all esiküljel on
rusteeri tud pilastrid ka põhikorruse seinapinnal, eraldamaks
kahte akent. Risaliitiden a ehitatud palkonite nurkadel on
nurgapilastr id, mille pinnad on liigendatud kvaaderlõik eliste
kattelaudade ga, lilal ja all pikad, keskel ruudukujulin e. Samalaadsed, liigendatud pindadega pilastrid ääristavad ka risaliitehi tustes paiknevaid uksi. Pilastrid toetavad nende ehic:tus

133

- 2 -

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, ümbritsetud profileeritud piirdelaudadega. Akende kohal on profileeritud 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 liitaknad, millel erisuurustes ristkülikukujuliste ruutudega raamistikud. Akende all on kvaaderlõikelised kattelauad. Uksed palkonites on suurte valgmikega, millel analooGiline ruudustik.
Kahepoolse ukse tahvlid on jaotatud 3 pinnaks, millel kvaaderlõikelised kattelauad. Uste ees on kitsad kivitrepid. Katusel
on kahel pool pealeehitust väikesed segmentaknad, üks on
~~~~-pea±eeB~~~a~

kaBe~

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. Palkonit 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-

- 3 ajal püstitatud ilmetuid väiksemaid juurdeehitusi.

i~gne

hoon

võib pärineda .xiX saj. IV veerandist, ta on teostatud historitsistlikus 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 üleulatuvad räästad, mis toetatud kansool taladele, need on kujun

.

datud otstega, toetatud voluudilaadsete, sabloonlõikega tugikäppadega. Sarikajalad on samuti kujundatud. Viimane sarikapaar 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 pärineda 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, 12ruudulised. 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,

- 4 .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 viiIus avatud. Viilukol.mnur ga tipp on kae'tud püstlaudad,ega. Hoonel 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 heatasemelise vabakujulise planeeringuga. Peahoone ette jääb pikk esiväljak, mis ulatub maanteeni, kust avaneb vaade hoone esifassaadile. Väljaku äär ed on piiratud vaba piir joonega, kuid
võrdlemisi tiheda istutusviisiga puuderühmadest, mis sulevad
vaated avamaastikule. :Puud lii tu vad otsafassaad iga, nende vahelt kulgeb hoone ette sõidutee, mis kulgeb äärtel puude taga.
Väljaku murupind on teedest liigendamata. Algselt oli ta peahoone 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 paekiviplokkidest sammaste vahel värqvaportaal, ava kaetud kõrge
kaarega, mille silluses kitsas kaarfrontoon. Ehi tu s on ilmsel
peahoonega samaealine. Aias leidub peahoone läheduses dekoratiivpõõsaid, s.h. sirelit, lumemarja ja elupuid.

- 5 -

Aia taga on avar puisniiduilmeline iseseisev pargiosa,
l{Us domineerib looduslik kask, täiendatud

vabakujuliselt~a

vahtraga. See pargiosa läheb sujuvalt üle parkmetsaks mõisasüdamiku tagaküljel kulgeval Mõdriku-Roela o osil, mis kaetud
kuuse- ja männimetsaga.
Pargi seisund on üldiselt hea, parkmetsa seisund on rahuldav.

Külastatud viimati 197 o. a . , pildis ta tud 1966 . ja 197o . a •
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Kulina mõis.
Peahoone esikülg. 1966.
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Kulina mõis.
Peahoone esikülg. 197 0.

Kulina mõis.
P eaboone tagakülg. 1970.

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. Hoonel 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 seisundis.
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 räästastega 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 üleulatuvate 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 rääst astega viilkatusega (katteks
eterniit). Otsviil on kaetud püstlaudadega. Aknad, mis säilunud 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 üleulatuva te räästastega viilkatusega, katteks laast, otsviilud püstlaudadega. Hoonet on pikendatud madalama juurdeehitusega otsal 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 püstitatud ilmselt XIX saj. II poole jooksul.
Park puudub, on avar, nelinurkne esiväljak ning väike aed peahoone taga, mille äärtel rühmiti puid. Üksikuid puuderühmi on
rehe suunal, põhiliselt männid ja üksikud vahtrad. Puude läheduses on mälestuskivi hoone aseme kohal, kus sündis Ed.Bornhöhe.

Y~lastatud

viimati 197l. a ., pildistatud 196 9.a.

Kullaaru mõis.
Peahoone esikülg.

48. KUNDA mõis (Kunda). Rüütlimõis.
Viru-Nigula k/n, Viru-Nigula kolhoos (Viru-Nigula kihelkond).
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'askeskosa,
saadis eendub tunduvalt/tiibhoon ed 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 kohal parapett, mis kujutas ballustraadi. Katuseharj ad olid
kõik viidud ühele kõrgusele, katteks oli plekk. Katusele avanesid manaardkorruse katuseaknad. Need asusid põhikorpuse katusel, 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
ristkülikukujulise d tahvlid. Soklikorruse rua1ad on lamedad,
põhikorrus-te akende laiused. Kolmnurkviiludes on ovaalsed aknad. Esifassaadi s asus algselt suur kell . Man s ardi aknad olid
kaetud barokse lainj a kaarega viiluga, mis lai ja profileeritud . 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 teise korruse ees lahtine rõdu. Rõdukarniis on lai, lihtsa karniisiga. Rõdu lagi on valatud betoonist. Rinnatis oli sepistatud metallist, nurkadel asusid neljatahulised kivitulbad, liigendatud 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 vahesambaga. Akende raamistik koosnes teravkaartest ja diagonaalruudustikust. Palkoni terrassil t laskub 2 mitte laia kivi treppi väljakule äärmiste sammaste vahelt, keskmiste sammaste

~aa

vahel on so kl is suur segmentava. P alkon asus ka peahoone tagaküljel hoone keskosas, millel oli lai, eenduv terrass, millelt
laskub trepp vasakult küljelt, terrassi sokli keskosas on
kaarniss. Palkon oli puidust. Hoone keskteljal asus katuseharjal väike vaateplatvorm.
Ruumid hoones olid anfilaadsed. Hoone vasalc:poolse tiibhoone tagaküljel paiknes mingi ühekordne väljaehitus, millel
oli ka kolmetahuline kitsas eend. See ehitus on kaasajal taastatud ja rekonstrueeritud korteriks, kaetud kaasaegse viilkatusega. Algsed on mõned 6-ruudulised ja profileeritud äär1stega põhikorruse aknad.
Hoonet tervikuna võib lugeda varaklassitsistlikus stiilis
ehituseks, mis võis pärineda XVIII-XIX sajandite vahetuse piiridelt. 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

- 3 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 veerandist.
Ait tema kõrval e~~ eelmise ehitusega sama suurusega, arhitektuurse kujundusega ning tõenäoliselt ka samaealine. fal on
säilunud osalt al§rre S-kivikate. Omab mõned väikesed, ruudukujulised, aknad, millel 9 ruutu. Otsafassaadis on nad asetatud
võrdsete vahedega.
Eelkirjeldatud hoonete vahelt kulgeb läbisõit esiväljakult 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 profileeritud karniise, mis algse kuju säilitanud pealeehituste
viiludel ja otsviiludel. Hoone keskosas on kahel pool kesky
teljel asuvat ust pealeehituse nurkade all tugevad kontraforsid, mõlemis fassaadis. Nende pind on rusteeritud kvaadriteks.
Ka esifassaadi ukse sillus omab sellise rusteeringu. Pealeehituse viiludes on suured segmentpetikud, mille lai ääris kujundatud analoogiliselt, vaid kaare tipus eendub tugevalt suur
lukukivi. Ehituse pea kõik aknad on moonutatud kaasajal. Tagaküljel on säilunud mõned algsed avad või petikud. leedon ühtlaste 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 ehitustekompleksi, mi s piir ab suurt si sehoovi. Osa tiibu on seejuures li id etud.

~sikülj el .moodustub väiksema te hoone te rida, .mille üheks
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..

nurgahooneks on

eelkirj~ldatud

veel 3 hoonet, keskel küün,

tall. Temaga ti.hel ehitusjoonel

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 temag a lii tuv pikk laudatiib,
mis kaetud üleulatuva viilka.tusega, katteks vormikivi, hari
on elamuga samal kõr gusel. Välisseinas aknad puuduvad. Hoonetiib 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 paekivihoone, 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 g selt pärineda XIX saj. IV veerandist.
Aednikwna ja on keskmise suuruseg a , pritskrohvi g a kaetud p a ekivi ehi tu s, ühekordne. 'l1a on kaetud S-ki vika ttega viilka tu sega
millel astmelise prof iiliga räästakarniis. Vähesed, ebaühtlaselt asetatud akn ad on väikesed, i

4-ruudulised. h oone võib

pärineda XIX saj. keskelt.
Piimaköök-meierei (?) on keskmise suurusega ühekordne paekivihoone, millel ruume lakas hoone otstel. Seina d on kaetud õhukese krohvikatte g a. Hoonet k a tab kõrge viilkatus, millel laiprofileeritud 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.med 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 pärineda 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 pärineda 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.melise 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 ühtlaste vahedega. Otsafassaadis on teise korruse kõrgusel ruudukujulised ja 9-ruudulised, keskmise suurusega aknad. Poolviilus on samalaadsed, kuid vähe suure.mad paarisaknad. Ehitus
võib pärineda XIX saj. keskelt või II veerandist.
Kuivati on keskmise suurusega, õhukese krohvikattega paekivi-

- 6 -

hoone, ühekor dne. Ehitus t katab laialt üleula tuvate räästa stega ja vormik i vikatte ga viilka tus. Ehi tu s omab lameda kaareg~
avasid , vähese d aknad on keSkmi se suurus ega, tiheda ruudus tikuga . Hoone otsafa ssaadi s on laiend us, mis kaetud lameda katusega . Selle avad on samuti lameda kaareg a, aknad on kõrged ,
6-ruud ulised. Hoone omab kõrge nelj atahul ise paekiv ikorstn a,
millel kõrge sokkel , sellel t tõusev korste n aheneb ühtlas elt,
on lõpeta tud laia, astmel ise profii liga karnii siga, mille all
kitsas vahevö ö. Katuse l on ka kõrge, laudka ttega neljat ahuline tuulu tuskor sten. Hoone võib pärine da XIX saj. II poole
keskel t või IV veeran dist.
Viinav abrik-s aevesk i moodus tavad suure ehitust ekomp leksi suurtest paekiv ihoone test, mis kujund atud ühtses , histor itsistl ikus stiilis , püstita tud põhili selt üheaeg selt. Hooned on laotud puhtal t tabutud paekiv idest, krohvi katteta . Viilka tused
on kaetud vormik iviga või laastu ga. Ehitus te vro1el on kanaleid ja akNadu kte. Olulise mad on:
Viinav abrik on väga suur, liigend atud ehitus , millel põhios a
on kaheko rdne, samuti väljae hitus tagakü ljel, pikend us aga
osalt ühe, osalt kahe korrus ega, mis tingitu d järsus t reljee fist Kunda jõe orus. Viilka tuste all on astmel ise profii liga
räästa karnii s, mis kaunis tatud hamma slõikeg a. Selles t madala mal lai eenduv vöö, äärista tud allserv al kolmnu rksete astmeliste konsoo lidega. Vöös on väga väikes ed, ruuduk ujulise d ja
paaris asetatu d lakaak nakese d põhiko rruste akende kohal. Otsviilud on kõrgen datud, kattek s katuse kivi . Nend e tippud es on
astmik viil, mille nurkad es konsoo lidele toetatu d neljat ahulised tornike s ed lameda ka tu sega. Vi ilu alanur gad on nur tud horisont aalsei ks, need on toetatu d kõrget ele konsoo lidele, mis
alläär el taanda tud astme liselt. Viilu äär on laia ehisvöö ga,

- 7 milles mi tme2stmeline rida kensoole ja petikuid meenutavaid
kujundeid. Hoone seinapinnad on liigendatud kõrgete liseenid 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 eraldavaid 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 ontoonid, mille nurgad konsoolid ena alla murtud. Põhiosas on
aknad suured, raamistik väga erinev: on 6-ruudulisi kuni 20ruudulisteni . Esineb ka petikaknaid, millel müüripinnale asetatud 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 viilka tu s vormikivikattega ja üleulatuva te räästastega. Katust
kannavad neljatahulistest prussidest karkass , mille vahvärgilaadne konstruktsioon avatud , vaid ülal ja all täidetud laudpaneeliga.
Vabrikul on väga kõrge paekivikorsten puhtalt tahutud
väikestest paekiviplokkidest. Ta omab all väga kõrge neljatahulise sokliosa, millel ülaosa astmelisalt laiendatud kujun
datud karniiside ja hammaslõigetega vöödega. Soklil t tõuseb

-

ühtlaselt ahenev 8-tahuline korsten, millel o tsal profileeritud vahevöö ja pasunakujulisalt tugevalt laiendatud piip. See
on laiendatud astmelise karniisina.
Seega on vabrikuhoone, kus ka ameti- ja eluruumid, ilmekas historitsistlikus stiilis ehitus XIX saj. lõpust või viimasel 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 lähedased 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 tagaküljel on külgfassaadis seinapind kergelt eendatud, jaotatud
liseenidega kolmeks võrdse laiusega pinnaks, millest keskmine
kõrgem. See eendatud pind krepib räästakarniisi, on ülal lõpetatud astmikviiluga, millel liseenide kohal samuti pind lii-

'

gendatud 4 liseeniga. Viilu all on suurtest, astmelise äärega
kolmnurkadest ehisvöö liseenide vahel. Seinapinnal an iga liseeni vahel paarispetikaken. Need on kitsad ja kõrged, kaetud
lameda kaarega, mille kohal alla murtud otstega lameda kaarega kitsas frontoon. Ka tiibadel on kummalgi poolel üks selline
petikaknapaar. Otsafassaadis on kaks väga suurt ust, mis omavad lameda kaare, üks neist petikuina. Silluste kohal on lameda 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 põhikorpuse seinapinnal on aknaid eraldavad samalaad s ed liseenid, mis
all pjedestaalidega ja katuseräästast kõrgemal lõpetatud kolmnurkviilukestega. Põhikorpuse soklikorrusel on väikesed kõrge
kaarega kaetud petikaknad. Põhikorrusel on tagafassaadiga analoogilised paarispetikaknad frontoonidega. Tiibehitusel on

- 9 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 historitsistlik 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 esiosa 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, valitsesid kontrastaed grupid:

tamm-kuusk, pärn, külgedel lehis

:Peahoone taga oli väike puudest piiratud ehisaed, küljel läheb 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, läheb Kunda suunas üle parkmetsaks. Esineb ka väikeseid pargivälusid. See suurejoonelise lahenduse ga pargiala on täiesti
metsistunud. Ka pargi põhiosa on vä ga liialgas seisundis, kahjustatud ja risustatud.
Külastatud viimati 1974.a., pildiatatud 1968.a.

Jj/J

Kunda mõis.
Peahoone esikülg.

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 viimistletud 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 aknavahe 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 kaarega 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 lihtne, 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 ulatuses 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 kaheksakandilise, ülalt ühtlaselt aheneva kehaga. Tuuliku pea on samuti
kaheksatahuline. Nii tuuliku keha kui seinad on kaetud laastukattega. 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 tänapäev~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 taga on väike aed.
Aed on halvas seisund i s, ilmselt oli algselt ka puid mõisasüdames rohkem.

Külastatud ja pildietatud 1974.a.

~
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Kupna mõis. Esikülg.

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 viilkatus. 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. Nurkadel 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 kasutusel elamuna ning rahuldavas

seisv~dis.

Kõrvalhooneid on võrdlemisi palju, nad paiknevad funktsionaalsetes rühmades. Olulisemad on:
Laut on väga pikk, krohvimata, lõhutud ja plokkideks klombitud maakividest müüridega ehi tu s, mis kaetud seintest kõrgema
poolkelpkatusega (katteks eterniit). Räästad on üleulatuvad,
otsviilud kaetud püstlaudadega. Hoone väikesed, ühtlaste vahedega asetatud aknad on kitsad, lcaetud eenduva, tellistest
sillusega, millel lame kaar, nurgad toetatud telliskansoolid 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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(?) on väike, lõhutud maakividest, krohvikatte-

ta müüridega ehitus, mille avad on piiratud tellistega, seotud müüriga hambuvate plokkid ena. Avad on seejuures kaetud
lamedate kaartega. Hoonel on vormikivikattega viilkatus, millel laialt üleulatuvad räästad, alt laudkattega. Viimane sarikapaar wa penn on viiludes avatud. Aknad olid keskmise suurusega. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist.
Tall (?) on väike, lõhutud ja krohvikatteta, klombitud maakivist. 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 üleulatuvate räästastega, katteks on tõrvapapp. Hoone võib pärineda
viimasel t saj andi vahetusel t.
Tööliste laut on väike ümarplakehi tu s ristnurgaga, mille nurgad kaetud kattelaudadega. Hoonet katab üleulatuvate räästastega kõrge poolkelpkatus, katteks laast. Aknad on keskmise
suurusega, ruudukujulised ja 4 ruuduga. Ehitus võib olla peahoonega üheealine.
Kuivati on väike, ühekordne kivihoone, mille lõhutud maakivid
vahed laialt krohvitud . Hoonet katab üleulatuvate räästastega
viilkatus (katteks eterniit). Hoonet on kaasajal rekonstrueeritud, 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 krahvitud 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 kaartega, 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 tellistega, seotud müüriga hambuval t. Hooneid katavad lamedad viiikatused (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 esikül g .

