
40. KLOODI mõis (Peuth). Rüütlimõis. 

Rakvere k/n, Kullaaru sovhoos ( .rlakvere kihelkond). 

Peahoone on suur ühekordne kivihoone, millel väga madal sok

likorrus. 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 vor

mikivikattega, 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. Esi

fassaadi nurkadel on samuti väikesed kolmnurkviilud teistest 

eraldatud kahe akna kohal, mis algselt olid piiratud eenduva

te ja profileeritud karniisidega, nüüd on viilud säilunud, 

kuid karniis on viilu all krepitud. Räästakarniis hoonel on 

kitsas, astmelise profiiliga. Eendatud keskosa nurgad on mar

keeritud laiade, rusteeritud nurgaliseenidega, teistest eral

datud äärmised aknad, mis kaetud kolmnurkviiluga, on markeeri 

tud lamed a~ve liseenidega. 

Hoone tagafassaad on liigendamata, parempoolsel otsafas

saadil 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, la

meda 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-
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aknane grupp, keskmine parki avanev uks-aken, teised on 

korrapäraselt rühmi ta tud kahekaupa, äärmis ed .li.lal.ad on üksi

kuina eraldatud teistest laiema vahega. Sokliaknad on lame

dad, 8-ruudulised, ridades puuduvaid asendavad petikaknad. 

Sokkel on markeeritud simsiga. 

Esifassaadi keskel paiknes varem lai puitveranda ühe

poolse kaldega katusega, mis praegu ümber ehitatud, krahvi

tud ja varustatud uute akendega. Ka tagafassaadi keskel on 

olnud palkon, mis hävinud jäljetult. Hoone ees on maapind 

ettesõidutee tarbeks tõstetud, oli algselt piiratud maakivi

postidega, 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 ruu

me 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. Olu

lisemad 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 laudkarnii

sist. Hoone esifassaad on keskosas laialt taandatud ulualu

seks, mille räästast kandnud sammastik on hävinud. Ulualuse 

tagaseinas on kõrgete kaartega suured uksed vaheldumisi sama

suguste petikutega. Mõni uks omab segmendikujulise valgmiku 

kiirtekujuliste raamistikega, mõnel uksel on ruutkalasaba

mustris laudvooder. Hoonet võib lugeda peahoonega samaealise 

Ait on väike, krohvitud paekivihoone, mis kaetud S-kivikatte-
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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.aastate algul. Omas lihtsa, eendatud laudkar 

niisi kül gfassaadides ja poolviilu kelbakolmnurga all. Hoonel 

oli lakaruume, mille aknad avanevad poolviiludes. Aknad põhi

ja lakakorrusel on kitsad, keskmise suurusega. Teiste, rist

külikukujuliste 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 üleulatuvate r äästastega 

viilka tus (katteks eterniit). Aknad on moonut a tud kaas ajal. 

Nad paiknevad ühtlaste vahedega . Pikendus paremal tiival on 

ühekordne, laotud puhta vuugiga punastest tellistest. Kae ud 

on ehi tus lameda viiikatusega (kattelt s eterniit), millel 

laialt üleula tuvad r äästad. Aknad 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 põhikorpusega 

üh ise viilkatuse. Aknad on mõl emil korrusel kaasae gsed. 

See ga võib vali t s e j arnaj a alakorru s pärined a veel .iL saj. 

al gus est , peal e ehi t used j a t elliskivi st piken du s aga XI X saj. 

II p oolest , v i i mane s a j and i lõpust. 

Kuiv at i on vä i ke , kahekordn e eh i t us krohvimat a maakivist sei n 

tega, l õhutud kivide s t , av ad j a nur gad tellis t es t h ambuvat e 

plokki dena . Hoonet katab l ame v i ilkatus üleulatuvate 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 vahe

vöö. Ehitus võib pärineda XIXsaj. lõpust. 

Laudad on suured paekivihooned, mis asetatud suure hoovi kol

mele küljele, osalt liide tud. Hooned on krohvi tud maa- ja pae 

kiviseintega, kaetud kõrgete viiikatustega (katteks eterniit), 

millel üleulatu vad räästad ja püstlaudkattega otsviilud. hoo

ned on kaasajal rekonstrueeritud, muudetud on ka enamik aken

dest. Algselt säilunud aknad on ruudukujulised, keskmise suu

rusega 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 mas

siivse 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 üleula

tuvad 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 esi-

väljak, mis korrapärase ristkülikuna peahoone ees, ümbritse-

tud ovaalse teega. Puid on üksikult väljaku äär tel ning vahe

tult peahoone ees kas üksikpuudena või rühmana, paigutatud 

vabalt, kuigi teatava sümm.eetriaga. Nooremaid puid on rühma-

des 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 ots

tel lisandub kuusk. Tagaküljel on põhiliigiks pärn ja saar . 

Omaette väike pargike on valitsejamaja ümber. See on 

noor, vaba planeeringuga puistu kaskedest ja kuuskedest. 

Park on halvas seisundis, ta on funktsioonita ja maha 

jäetud. 
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Kül astat ud viima ti 1976.a., pildistatud 1966. ja 1976.a. 
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Kloodi mõis. Esikülg. 


