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.
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Hulja mõis.
Peahoone esikülg .
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