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3. AAVERE mõis (Afer). Rüütlimõis. 

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

Peahoone on suur ja liigendatud kahekordne kivihoone. Hoone 

koosneb keskkorpusest, millele otstele liidetud pikiteljaga 

risti tiibhooned, mis eenduvad nii esi- kui tagafassaadis. 

Seejuures parempoolse tiibhoone korrused on keskkorpusest ja 

vasakpoolsest tiibhoonest madalamad, madalam on ka korruste

vaheline Yahesims. Hoonet kataYad lamedad viilkatused, katteks 

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

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

samuti väga lai, eenduY ja profileeritud korrusteYaheline kar

niis. Parempoolsel tiibhoonel on Yahekarniis ja ka räästaalune 

vaheYöö (räästakarniisist kuni 1 m madalamal) lahendatud tei

siti - siin teine korrus eendub alumise kohale, vahejoon mar

keeritud laia, profileeritud simsiga. Külgfassaadis eendub 

seina ülaosa omakorda, eraldatud samalaadse simsiga. Väga ma

dal sokkel omab samuti kitsa simsi, soklis avanevad keldrite 

kitsad aknapilud. 

Hoone Yälisilme määravad kõrged historitsistlikus stiilis 

Yiilud. Kõige suurejoonelisemon vasakpoolse tiibhoone Yiil 

esifassaadis. See on väga kõrge astmikYiil kolme astmega. Ast

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

nitud krenelleeringuga. Ka see omab ülaäärel, samuti laskepilu 

de allserval kitsaid, profileeritud karniise. Kõikide astmete 

all on erikujuga ehisvööd. Alumine aste omab ilimarkaarelise 

friisiYöö, mille kaarte kannad toetatud konsoolidele. Ehisvöö 

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

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

kadel toetavad viilu laiad pila strid, mis tõusevad korruste

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

petik. Selles kitsas kõrge piluaken astmelise profiiliga akna

lauaga. Petikut äär1stavad kitsad petikud samut~apiludena. 

Keskmine kõrge kõrgem aste toetub äär tel kahele väga pikale 

astmelisale konsoolile, mis pikendatud kuni teise korruse aken 

deni. Kensooli astme~ on liigendatud samuti vertikaalsete pi

ludega. Vahetult karniisi all on ülal ehisvöö astmelistela 

konsoolidele toetuvast hammaslõikest,nende all on kergelt een

datud seinapind, mis omakorda toetatud keskel kitsale, astmeli 

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

sooli all ristikujuline sügav petik. Viilu keskel kensoolide 

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

palestikuga, eenduva kaarsillusega. Kahel pool akent on samuti 

üks samalaadne ja -suurune petikaken. Viilu tipus on krenellee 

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

ga keerukates vormides ja liigendusas viil. 

Parempoolne viil on mõnevõrra madalam, põhikujult võrd

külgae kolmnurgana, mille alanurgad horisontaalsel t murtud, 

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

duva ja profileeritud karniisiga. Mu:stud viilunurgad on toeta

tud kitsastele, pikendatud konsoolidele. Viilu tipus on verti

kaalne kolmeastmeline kitsas astmikfrontoon, mis toetatud kahe 

le laiale ja pikendatud kensoolile viilupinnal. Kensoolidel 

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

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

lestik. Ava kohal on väike kolmnurkviil. Frontooni tipus ker

kib kõrge tuulelipuvarras, mis toetatud spiraalidena sepista

tud dekooriga. Ava all on aga lai horisontaalne tahvel karnii

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

tõusvalt kitsad ja kõrged pilutaolised petikaknakesed, milledel 

astmelise profiiliga karniisid aknalaua all. Viiluvälja keskel 

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

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

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

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

pind kuni korrustevahelise karniisini eendatud, toetatud lame

date kaartena laiadele, astmeliatele konsoolidele akende vahel. 

Peauks asub vasakpoolses tiibhoones. Ta on kaetud lameda 

kaarega, milles on Talgmik. Uks on asetatud seinapinnast een

datud portaali, mille ülaosa astmeliatel kensoolidel omakorda 

eendatud. Portaal on kaetud kolmnurkviiluga, mille alanurgad 

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

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

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

Kõrvaluks asub parempoolses tiibhoones, kuid see on rajatud 

kaasajal. 

Esifassaadi väga kaerukat kujundust ja liigendatust täien 

das -varem suur ja tugevalt eenduv Yiietahuline ühekordne puit

veranda suurte akendega, .milles diagonaalraa.mistusega -väikesed 

rombikujulised ruudud. Akende peal ja all karkassiprusside Ta

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

verandat paiknes esifassaadis madal terrass kogu keskkorpuse 

laiusal t. Terrass on tänaseni osaliselt säilunud. 

Pare.mpoolse tiibhoone külgfassaadis on keskteljal alQIDise 

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

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

osa aknaid ridades petikakendena, fassaadi keskosas on seina

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

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

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

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

all on teise korruse kõrgusel seinapind kergelt taand atud, se 

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

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

Ruumidesüsteem on hoones keerukas, esineb ka anfilaadseid 

ruume. Hoone katusele ulatuvad korstnapiibud olid algselt sa

muti pikad, ääristatud ülal karniisidega, mõned neist omasid 

äärel krenelleeringu. Viimased ei ole säilunud. 

Seega on peahoone huvitav historitsistlik ehitus pseudo

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

dateering tiibhoonel võib tähis tada ehituse lm.puperioodi, sest 

tema akendesüsteem erineb ülejäänud ehituskeppuste akendest. 

Hoone on kasutataY inYaliidide kodu magalana ja ta on heas 

seisundis. 

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

sõiduteel funktsionaalsetes rühmades, korrapärastea gruppides. 

Olulisemad on: 

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

katab üleulatuYate räästastega viilkatus (katteks eterniit). 

Aknad paiknevad ühtlaste vahedega ja on 6-ruudulised ja krohvi 

ääristega. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Ait on suur, kahekordne maakiTiboone, lõhutud ja krohvikatteta 

kividest. Avade küljed ja hoone nurgad on laotud paekiviplokki 

dest, Tiimased hambuvalt. Korruste vahel on paekivist astmeli

se profiiliga vahelöö. Alumisel korrusel on suured, lameda kaa 

rega kaetud uksed, ülal erikujuga vähesed aknad: on väikeseid 

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

suur lakauks. Viilkatus on kaetud vormikiviga, räästad on väga 

kitsalt üleulatuvad. Hoone küljel on konsooltaladel väljaehi

tusena puidust ärkel viilkatuse all. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. II poole keskelt. 

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

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

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

nemal laudahoonel on ebaühtlaste vahedega paigutatud kõrge kaa

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

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

ääristatud tellistega. Kõige noorem laut omab suuri, ruudukuju

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

lisäärisega, mis müüriga seotud hambuvate plokkid ena. Sama kuj 

dus on arvukatel ustel, mille kohal on valgmikud. Katuseräästas 

krepivad kaks katuseluuki, mis vahvärkseintega ja tellisest täi 

tega, kaetud viilkatustega. 

Vanem laut võib pärineda XIX saj. keskelt, keskmine laut 

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

algusest või sajandivahetuselt. tlhe lauda otsal on kõrgete puit 

tulpade vahel moonakell. 

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

katteks laast, räästad üleulatuvad, otsviilud püstlaudadest. Ak

nad paiknevad harvalt, kuid ühtlaste vahedega, on võrdlemisi 

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

randist. 

Küün on väga pikk ehitus, millel massiivsete paekivitulpade va

hed on täidetud rõhtpalkidega. Hoonet katab laialt üleulatuvate 

räästastega viilkatus (katteks eterniit). Hoone võib pärineda 

XIX saj. IV veerandist. 

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

katusega, räästad kitsalt üleulatuvad, katteks laast, otsviilud 

kaetud püstlaudadega. Uksed on lamedate kaartega. Küljel on väi

ke maakivist krohvimata juurdeehitus kütteruumile. · Selle avad 

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

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

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

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

mis ehitatud maakivist krohvimata müüridega. 

Viinavabrik on keskmise suurusega liigendatad kahekordne kivi

hoone, krobvimata lõhutud maakividest. Hoone nurgad ja avad on 

piiratud p aekiviplokkid ega, miiüriga seotud hambuval t. Hoonet 

katavad viilkatused kitsalt iileulatuvate räästastega, katteks 

on eternii t. Hoonel on erisuurustea aknaavasid, mõned neist 

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

rega kaetud petikaknaid. Yksed on enamasti lamedate kaartega. 

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

nelja.tahulisena, omab mitmeid vahevöösid ja eenduva otsakarnii

si. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

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

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

viilkatus (katteks eterniit), räästad on üleulatuvad. Vähesed 

aknad on võrdlemisi suured, kaetud lameda kaarega. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

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

sasiidamikku pikk alleega peatee, mis enne esiväljakut õgvenda

tud hoone esifassaadi keskteljele orienteeritud sirgteeks. See 

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

Väljaku eesservas on iiksikud kased, peahoone ees on aga vana 

pärnapaar, mis osaliselt sulgevad hoone esifassaadi. Vanu puid 

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

asub pargi vasakul äärel. Pargi põhiosa on heatasemelisel t 

planeeritud vaba istutasviisiga puistuga, teed on ringsüstee

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

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

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

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

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

geb, nii on viinavabriku juures palju hõbepajusid, lautade juu

res tammesid. 

Park on tuumikus hästi hooldatud, teed korrastatud. 

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



Aavere mõis. 

Peahoone esi
külg. 

Aavere mõis. 

peahoone taga
külg. 

Aavere mõis. 

Ait. 


