
43. KOLU mõis (Heinrichshof). Rüütlimõis. 

Kadrina k/'n, L.Pärna nim. kolhoos (Kadrina kihelkond). 

Peahoone on väike, ühekordne kivihoone, mis omab madala sekli

korruse ning tube hoone otstel lakakorrusel. Sokkel on krahvi

mata maakivist. Hoonet katab lame ja plekkkattega viilkatus 

laia ja profileeritud viilu- ja räästakarniisiga, mille all 

lai ehisvöö ristikujuliste neliksiire meenutavate süvendite

reaga. Viimane ka enamike viilude all, väljaarvatud esifassaa

di paremal tiival eendatud ehitusoaa viilu all. Sellel an kõr

ge astmikviil, mille tipus on väike kolmnurkviii gooti pales

tikuga teravkaarelist aken t meenutava petikaknaga. Viilu ala

nurgad on astmelisalt laiendatud ja toetatud konsoolidele, 

laskuvad mad alale. Esifassaadi põhikorpuse nurkadel on laiad 

nurgaliseenid, mis tõusevad eenduvalt raidsimsilt soklijoonel. 

Hoone tagafassaadis samuti eendub ~asakul tiival külgrisaliit, 

mis kaetud hariliku kolmnurkviiluga. 

Hoone parempoolsel otsafassaadil on laiem kesYJisaliit, 

mille keskel omakorda eendub poolkaarekujuline väljaehitus. 

Selle lame katus ei ulatu kolmnurkviilu .vahevööni. See omab 

kitsa, profileeritud katusekarniisi ja kitsa vahevöö selle all 

Soklisimss on lai, astmeline • 

• ~ad on põhiosas kitsad ja väga kõrged, 8-ruudulised, 
I 

astmelise profiiliga p alestikuga ning raidki vist aknalauaga. 

Akende kohal on profileeringuga murtud frontoonide nurgad toe

tatud konsoolidele. Esifassaadi eendis ja tagafassaadis leidub 

ka üks 3-poolega ja 12 ruuduga väga suur aken. Üldiselt on 

aknad ebaühtlaste vahedega, vaid esifassaadis on nad rühmi.ta-

tud korrapäraselt, paariti. Enamike põhikorruse akende all an 

so!üis lamedad väikesed aknad, raamistik 8-ruuduline. Viiludes 

on väikesed, krohviääriste ga ümbritsetud ja karniiiile toeta-

tud aknad, millel tjuudorkaar, algne raamistik oli tiheda ruu-
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dustikuga - 14 ruutu. Kahel pool viiluakent on võrdlemisi 

suured petikud neliksiiru kujutisega, piiratud krohviääriste

ga. Analoogiline teravkaareline aken on ka otsafassaadi kesk-

risaliidi eendis. 

Esifassaadis on eendatud ehitusosa siseküljel väike puit 

palkon peaukse ees. See on kaetud lameda, ühepoolse kaldega 

katusega. Lknad on kitsad ja kõrged, liidetud, 8-ruudulised. 

Akende all on laudpaneel. Palkoni küljelt laskub kõrge ja lai 

kivi trepp. ·üks pui tveranda asus ka hoone vasal{poolsel otsa-

fassaadil, mis aga on hävinud. 

Seega on hoone historitsistlikus stiilis ehitus, kus do

mineerivad pseudogooti motiivid. ~:ra võib pärineda XIX saj. II 

poole keskelt või lõpuveerandist. Hoonet kasutatakse elamuna 

ja ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad paiknevad osalt sissesõidutee 

äärel esiväljaku küljel, osalt par gi äärtel. Olulisemad on: 

Vana peahoone pargis on väiksem ühekordne puithoone, mis sisse 

langenud. Hoone on kaetud laastukattega ja üleulatuvate rääs-
-

tastega kõrge poolkelpkatuse ga . Seinad on vooderdatud laiade 

rõhtlaudadega, nurgad kaetud vertikaalsete, kitsaste kattelau

dadega. Madalal soklil on lai veelaud. Räästa all avaneb koha

ti algne lai ja eenduv, profileeritud laudräästakarniis. Sama 

on poolviiiude all. Ebaühtlaselt paigutatud aknad on suured, 

ruudukujulised ning laiade piirdelaudadega. Poelviilu aken on 

sama kujundusega, kuid väike. Ho one peauks asub keskteljelt 

mõnevõrra paremal. fema ees oli väike, viiikatusega kaetud 

esik, mis ~arisenud. Uks on kahepoolega, tema pind on jaotatud 

kahel s, kus profileeri tud liistudega piiratud tahvlitel on 

suured rombikujulised kujundid. Väga huvitavad on suured, kabe 

poolega siseuksed, mille kolmeks jaotatud pindadel on barokset 

kujunditega tahvlid. Ruumid on põhiosas anfilaadsed. On riis-
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meid suurest mantelahjust. 

Hoone parempoolse tiiva tagaküljel on võrdlemisi pikk 

ühekordne tiibehitus, mille kujundus ühtib põhihoonega. Tiib

hoone on kokku lan genud . Hoone vasakpoolsel otsafassaadil on 

~äike lahtine palkon kelpkatuse all, mis aga säilunud vaid 

riismetena. 

Hoonet võib seega lugeda XVIII saj. lõpuveerandi ehi tu

seks, kus kõrvuti baroksed (siseuksed) detailid varaklassit

sistlikega (peauks). 1973.aastaks oli hoone likvideeritud. 

Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne krohvimata raaa

ki vihoone, mille nur gad ja avad e küljed, samuti karnii sid on 

paekivist. Hoonet katab poolkelpkatus (katteks eterniit), mil 

~el laiad, profileeritud ja eenduvad viilu-fra räästakarnii

sid, viimased poelviilu all krepitud. Aknad on keskmise suu

rusega, 6-ruudulised, kaetud lameda kaare ga ja piiratud laia

de krohviääristega. Sarnalaadsed on uksed. Avad on paigutatud 

ühtlaste vahedega, esifassaadis süsteemiga: aken-uks-kaks 

akent- uks- aken. Ehitust võib lugeda veel klassitsistli

kuks, ta võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Tall on väga pikk, enamuses krohvi tud maa- ja paekivihoone, 

mis kaetud kaasaegse kõrge viilkatusega. Ho onet on eriaegadel 

pikendatud, mis kajastub eripärastes akendes. Vanemal poolel 

on ühtlaste vahedega segmentaknad, ka uksed on kõrge kaarega. 

Järgnevad võrdlemisi suured ja lameda kaarega kaetud lamedad 

aknad, raamistik 6 suurema ruuduga. Hoone lõpus on kitsad , 

6-ruudulised harilikud aknad väikeste ruu tud ega. Seega on 

hoone püstitatud algul klassitsistlikus stiilis, ilmselt XIX 

saj. I poole lõpus, lõpetatud aga sajandi lõpuveerandil. 

Kuivati on väike, ühekordne krohvitud paekivihoone, mis kae

tud väga lameda viilkatusega (katteks eternii t), räästad on 

laialt üleulatuvad. Avad on kaetud lamedate kaartega, vähesed 
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aknad on võrdlemisi suured, kõrged ja lo-ruudulised. Korsten 

on lame, neljatahuline telliskivikorsten otsakarniiside ja 

simsiga. Ehi tu s võib pärineda XIX saj. IV veerandi st. 

Laudad moodustavad kah e pika paralleelhoonega ja nende otstel 

ehitatud vahehoonetega suure, suletud sisehooviga hooneteplok~ 

Hooned on krohvitud kiviehitused, kaetud kõrgete katustega 

(katteks eterniit), millel laudahoonetel viiludel esiküljel 

avatud viimased sarikapaarid ja p enn, räästad on laialt üleul 

tuvad. On erisuurustega aknaid, põhiosas väikesed ja kitsad, 

6-ruudulised. Hooned võivad pärineda ~XIX saj. II poole kes

kelt, osalt ka ~V veerandist. 

Park on suur (7,9 ha) ning väga heas teostuses vabakujulise 

planeeringuga. Omab kitsa, vaba piirjoonega, kuid pika esiväl

jaku, mis jätab peahoone esifassaadi väljale ava.tuks. Ka hoo

ne taga on väljak, mis omab vaated pargi alaservas paiknevate

le tiikidele. See väljak on liigendatud väheste puudega. Ava

tud on ka vana peahoone esine. Pargi perifeersem osa on tihe

d ama i s tu tusviisiga puuderühmad ega, kus väikseid välusid. Lii

kid est on d omineeri vad tamm, pärn, saar (eriti kõrvalhoone te 

ümbruses). Palju on kasutatud kuuske, üksikult ja rühmiti. Ek

sootidest on peahoone läheduses siberi nulgu, kaugemal suure

mates rühmades ka lehist, üks rühm peahoone taga, moodustades 

hoonele fooni. Ka kõrvalhooneid on par gi äärtel isoleeritud 

halj astu sega. 

Pargi juurde kuulub 3,2 ha suurune parkmets, mis asetseb 

lainjal reljeefil, ilmelt puisniit loodusliku saariku ja nilinni 

kuga. Üleminek pargilt parkmetsaks sujuv. Maanteel pargi pii

ril säilunud ka fragmente alleest. 

Pa.:egi seisund on rahuldav, ta on suhteliselt noore puistu 

ga, pargil puudub funktsioon. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 197o.a. 
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Kolu .mõis. 

Vana peahoone? 

esikülg. 

Kolu .mõis. 

Vana peahoone? 

uks . 

Kolu .mõis. 

Uue peahoone 
esikülg. 


