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.
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