
4. ANDJA mõis (addinal). Rüütlimõis. 

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

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

peale valmimist ja jäi taastamata keskosas. Ehitus oli ühekord

ne kõrge soklikorrusega kompaktne paekivi ehitus, millest alles 

vare. Esifassaadis omas hoone laialt eenduva keskosa. Hoone ta

gaküljel eenduvad aga väikesed tiibhooned. Need ehitused olid 

ainsad taastatud osad. Põhikorpuse keskel on massiivne mantel

korsten, hoone keskosa seejuures omas teise korruse, tiivad ja 

tiibhooned on ühekordsed. Aknad on keSkmise suurusega, omasid 

krohviääriseid ja müüris konstruktiivseid, lamedaid k&arsillu

seid. Soklikorrus omab võlvitud lagesid. 

Hoone oli seega barokkstiilis ehitus XVIII saj. keskelt. 

bma taastatud tiibhooned on hävinud peale II Maailmasõda. 

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

Enamik moodustab peahoonega seotud ansambli. Olulisemad on: 

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

paekivihoone. Ta on väike, kuid kompaktsete proportsioonidega 

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

sa ja profileeritud räästakarniisi. Aknad pea ruudukujulised, 

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

XVIII saj. II poole keskelt pärinev parokkehitus. 

Tall esiväljaku küljel on pikk, krohvitud paekivihoone, omas 

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

aga ka lamedaid, väikeseid lihtsaid aknaid ning ristkülikukuju

lisi petikuksi. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

~ on krohvimata pikk paekivihoone, millel seintest kõrgem 

kelpkatus, katteks laast, räästad kitsalt üleulatuvad. Katuse 

ülenurkades on unkaavad, mis eeldab algset rookatet. Ehitus pä

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

vihoone, millel otsafassaadis ramp, tugistatud paekivimüüriga. 

Hoonet katab üleulatuvate räästastega ja S-kivikattega viilka

tus. Vähesed aknad on väikesed ja ruudukujulised, asetatud üht

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

veerand1st. 

Tuulik ja sild ei vaja kirjeldamist, sest nad on lülitatud 

1975.a. arhitektuurimälestiste nimistusse. 

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

istutusviisiga, kusjuures puud on asetatud vabakujuliste rühma

dena, puude jalamid tihendatud dekoratiivpõõsastega. Valitsev 

teks liikideks on pärn ja vaher. Pargis on säilunud pargisam

maste ja -monumentide fragmente, mis põhjalikult purustatud. 

On ka hilise päritoluga betoon1st kuulikestest valmistatud par

giistmeid. Pargi see osa on täiesti metsistunud. 

Pargi teise poole moodustab regulaarne, täiesti puudeta 

esiväljak, mis piiratud 2 m kõrguse müüriga. Osa kõrvalhooneid 

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

kaks sissesõiduväravat, üks peahoone vastasküljel, orienteeri

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

Külgvärav omab kõrge portaali, millel ülal lame kolmnurk

viil, piiratud profileeritud karniisiga, mis hoovi poolel viil 

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

~ega, mille kannad toetuvad talumivööle, mis vahekarniisina 

kulgeb kogu värava pinnal, ühtides ringmüüri astmelise karnii

siga. Viilu nurki toetavad karniisilt tõusvad liseenid, mis, 

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

külgedel on lai voluut. Sissesõiduväravast vasakul on kõrge 

kaare ga kaetud jalgvärav, mis ise väike ja kitsas. 

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

ritud. Nad on kaetud laialt profileeritud karniisidega katte

plaatidega, mille all kitsas vahevoö. Sammaste väravapoolsetel 

tahkudel on sambast kitsamad pilastrid. Sammastega liituvad 

külgnevatelt müüridelt voluudilaadsed kujundid. Värava ees on 

müüri välisküljel asunud ilmselt väravahoone. 

Müür on hoovi küljel krohvitud, liigendatud kõrge kaarega 

nissidega peavärava külgedel ja rusteeritud pilastritega nende 

vahel. müür liitub peaväravaga kaarjalt. Mujal on mätiri sise

pinnal vaid liseenid, kuid esineb samuti kaarjaid või murtud 

nurki, on ka kõrge kaarega kaetud külgväravaid. Kuigi väravad 

ja ringmüür on tunduvalt kahjustatud, on ta erandlik (ligilä

hedane Saaremaa Pilguse mõisa väravatele) , ta on ilmekas ba

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

keskelt. 

Külastatud viimati 197o.a., pildiatatud 1968.a. 
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And ja mõis . 

P ea.hoone vare. 

And ja mõis. 

Värav ja va
li ts e j amaj a. 

And ja mõis. 

Vär av. 


