
.~,t· 

EESTI NSV RIIKLIK EHITUSh.OMITEE 

KUL'rUURIM.':iLES'riSTE RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INS':ri 1UUT 

Objekt: Eesti NSV mõisad 

Tellija: ID~SV Riiklik Ehituskomitee 

Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. 

Rakvere rajoon 

(kolmes köites) Köide II -nr-d. 51-100 

Tallinn, 1978. a • 



Rakvere rajooni 

mõisate ülevaade ja 

s e i s u k o r r a __g_i n n a .g__g 

(kolmes köites) Köide II - nr-d.5l-l00 

Koostanud: _V.Ranniku 

Tallinn, 1978. a. 

L 



51. KiiliSA mõ~ (Kersel). Rüütlimõis. 

Väike-Maarja k/n, Väike-l[aarj a kolhoos (Väike-Maarja khk.) 

Peahoone on suur kahekordne kivihoone. Selle ilme on ta oman

danud kaasajal, sest algselt oli hoone ühekordne, madala soklj 

korrusega ja lakatuba.dega hoone otstel. Ehitust kattis sein

test kõrgem poolkelpkatus, mis omas laia, profileeritud rääs

takarniisi ning friisi triglüüfidega, mis toetab profileeritud 

vahevööle. Säilunud on soklisimss. Esifassaadi tiibadel vii

mane aken oli eraldatud pilastrite vahele, mis omasid soklis 

pj edestaali. Algsed aknad olid ki tsa.d, kuid kõrged, 6-ruudu

lised, omasid krohviääriseid, mis aknalaua all olid pikendatud 

Säilunud on esifassaadi keskteljel paiknenud tugevalt een 

datud portikus, mille esiküljel on paariti asetatult 4 doskaa 

na orderi sammast. l~eil puuduvad abakus ja sokkel. Sambad toe 

tavad laia karniisi, mille ülaserv profileeritud. Portikust 

katva viilkatuse ees on attika , mille keskel algselt asus 

kraatervaas. Sammaste vahed olid algselt kõigil kolmel küljel 

suletud akendega, mille ruudustik k oosnes erisuurustest rist

külikutest. Akende all ja peal olid pui tpaneelid. Portikus 

seisab kõrgel soklil, millelt laskub lai, ääristeta trepp. 

Hoone katusel pailmes 4 sümmeetrilisel t paiguta tud korst

napiipu, millel oli vahevöö ja profileeritud otsakarniis. 

Ruumid alakorrusel on teatavas ulatuses säilitanud algse anfi

laad suse. Sacl. omas algselt suurejooneli s e sisekujunduse laia 

laekarnii siga, mis toetatud hammaslõike ga. Viimane omakorda 

oli kujundatud voluudilaadselt, dekoreeritud rosettidega. Saa

lis oli ka suurepäraseid ampiirahjusid. 

:i: aasajal on hoone omarill. anud võrdlemisi ilme tu kuju .. Algn 

ehitus võis pärineda XIX saj. keskelt või II veerandist, ta 

oli teostatud ampiirstiilis. Ehitust kasutatakse koolina, ta 

on heas seisundis. 
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Kõrvalhooneid on arvukalt, nad moodustavad koos peahoo

nega ühtse ansambli. Olulisemad on: 

Jalitsejamaja on võrdlemisi suur, ühekordne krohvitud kivi

hoone. millel madal sokkel ning seintest kõrgem poolkelpka

tus. See on laastukattega ja kitsa, eenduva puidust räästa

karniisiga. Hoone esifassaadi keskel on kergelt eendatud 

seinapind, millel 4 paariti asetatud pilastrit kahel pool 

ust. Uks om ab valgmiku, mille raamistikus koht laternale. 

Ukse pooled on jaotatud kaheks pinnaks , kus ülemine, suurem 

tahvel omab keskosas profileeritud liistudega pinna rombiga 

keskel . .Alumine tahvel, mis eraldatud laia karniisiga, on 

kannelleeritud pinnaga. Hoone aknad on kitsad ja väikesed, 

6-ruudulised (üks 16-ruuduline). Aknad on paigutatud ühtlaste 

vahede ga, puuduvaid asendavad petikak.nad. Poolviilus on suur 

segmentpetik, mis toetub viilualusele karniisile. Petikus on 

harilik lakaaken. Hoonet võib lugeda klassitsistlikuks, ta 

võib pärineda XIX saj. I poole keskelt. 

Ait on pikk, krohvitud paekivihoone, mis kaetud laastukattega 

poolkelpkatusega, räästad on kitsalt üleulatuvad. On mõned 

erisuurustes aknad, mõni kõrge, mõni ruudukujuline, kõik väi

kesed. Hoone võib pärineda XIX saj. II veerandist. 

1daud ad moodustavad sule tud külg ed ega ruud u, kus tiivad ehi ta

tud maa- ja paekiviät, krohvitud. Hoonekompleksi säilunud 

osad on kaetud laastukattega viilkatustega. Uksed on enamuses 

kaetud lameda kaarega. Hoonetekompleks võib pärineda XIX saj. 

I poole lõpust kuni III veerandi lõpuni, teda on osades re

konstrueeritud ka hiljem. 

Rehi on väga suur, krohvitud paekivihoone, mis kaasajal täies 

ulatuses rekonstrueeri tud. Ta võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Töölistemaja on keskmise suurusega ühekordne krohvitud paeki-
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vihoone, mis kaetud laastukattega ja laialt üleulatuva-Le räi:is

tastega. Viil on kaetud püstlaudadega, mille ees viimane sari

kapaar ja p enn avatud. Hoone aknad on keskmise suurusega ja 

kaetud lameda kaarega. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt. 

Tall liitub otsal eelmisega. On keskmise suurusega krohvitud 

paekiviehi tus, kaetud üleulatuvate räästastega ja laastukatte

ga viilkatusega, millel viilus viimane sarikapaar ja penn ava

tud. Viilu tipus on väike ümaraken, piiratud tellisäärisega. 

Uksed on kaetud lameda kaarega, vähesed aknad on keskmise suu

rusega ja pea ruudukuJulised. Hoone on eelmisega samaealine 

või vähe hilisem. 

Kelder on pooles ulatuses maapealne, kaetud muldkatusega. Ehi

tus on paest, esikülg krohvitud ja teravkaarelise kujuga. Uks 

on kaetud lameda kaare ga. Ehitus võib pärineda XIX saj. III 

veerandist. 

Tööliste elamu(?) on suurem ühekordne, krohvitud paekivihoone 

kaetud üleulatuvate räästastega ja laastukattega poolkelpkatu

sega. Hoone aknad on kitsad, piiratud krohviääristega, ustel 

esineb lamedaid kaari. Ehitus võib pärineda XDX saj. II veeran 

dist. 

Sepikoda on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, millest 

säilunud vare. Algne ehitus oli kaetud S-kivikattega kelpkatu

sega, mille all lai, lihtne räästakarniis. Hoone esiküljel oli 

avar ulualune, mille katust toetasid 3 massiivset neljatahu

list kivisammast. Aknad olid väikesed, lamedad, 8-ruudulised. 

Ehitus võis pärineda XIX saj. II veerandist. 

Hollandi tu~ on suhteliselt suur krohvitud paikiviehitus, 

mille madal soklikorrus on S-kandiline, keha aga kooniline. Ve . 

ki pea on samuti 8-tahulise kujuga, laastukattega, tiivad on 
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hävinud. Aknaid on väga vähe ja need on väikesed. Teenindus

rõdu on hävinud. Ehitus võib pärineda XIX saj. III veerandist 

Viinavabrik on suur ja liigendatud kivihoone, mille müürid on 

laotud puhta vuugiga, klombitud maakiviplokkidest, nurkadel 

on plokid hambuva ladumisviisiga. Hoone keskosa on väga kõr

ge, ta eendub kergelt esifassaadi s, parem tiib on ühekordne, 

vasak tiib aga kahekordne. Hoonetiibu katavad viilkatused 

laialt üleulatuvate räästastega (katteks eterniit) . Keskmise 

korpuse viilkatus on põhiosa pikiteljele risti, paremale tii

vale on kaasajal ehi ta tud teine korrus. Aknad on suur ed , alg

selt 6-ruudulised, piiratud paekivist ääristega, mis seo tud 

müüriga ha.Illbuvate plokkidena. Aknaid ja uksed on valdavalt 

kaetud lameda kaa.rega, vaid masinasaali kaks väga kõrget, 

läbi kahe korruse, akent omavad kõrge kaare, samuti väike vii 

luaken nende kohal . Korsten on kõrge , neljatahuline ja paeki-

vist, omab ülal kitsa vahevöö , tugevalt eenduva ja profileeri 

tud otsakarniisi . Ehitus võib pärineda viimaselt sajandivahe-

tusel t. 

Park on keskmise suurusega, paikneb tihedaroa vabakujulise 

puistuga esiväljaku küljel, väljak aga on ringteega, millele 

0 

;) ) D 0 
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suunatud sissesõidutee on orienteeritud peahoone keskteljele. 

Väljakut liigendavad äärtel vabakujulised, põhiliselt ühelii

gilised puud e grupid . N e id on ka hoone taga, kus väike taga

väljak vaba piir j oone e;a . Park peahoone taga meenutab pigem 

aeda, mis vabalt liigendatud puuderühmadega. Neid on ka kõrval 

hoonete ümbruses. Valitsevad pärn, tamm, vaher. 

Pargi seisund on rahuldav, äärealad on metsistunud. 

Külastatud ja pildistatud 1968. a. 
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Viinavabrik. 



• 52. Ki~RU mõis (Kerro). Rüütlimõis. 

Simuna k/n, !!Võit" kolho os (Simuna kihelkond). 

Peahoone on hävinud, hoone oli ilmselt väike, ühekordne puit

ehi tu s. 

Kõrv~oneid ei ole palju, neist alles mõned, asuvad teataval 

määral koos peahoonega ansambliliselt. Olulisemad on: 

Töölistemaja on väike ühekordne telliskivihoone, müürid laotud 

puhta vuugiga . Hoonet katab kõrge viilkatus, millel katteks 

laast, räästad on laialt üleulatuvad. Räästa tormilaua otsad 

on kujundatud. Viilud kaetud püstlaudadega. Aknad on kitsad ja 

kõrged, paigutatud ebaühtlaselt, kaetud lameda kaarega, raamid 

4 suure ruuduga. Lame kaar on ka uksel. :a:o one võib pärineda 

viimaselt sajru1divahetuselt. 

Laut-küün on pikk ehitus, käs l audale L-tähe kujuliselt tiiv&l 

liidetud küün. Laut on lõhutud maakividest, krohvimata. Hoonet 

katab üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eterniit). 

Otsviilud on püstlaudkattega. Aknad paiknevad ill1tlaste vahede

ga, on kitsad, võrdlemisi kõrged, ääristatud osalt tellistega. 

Tiibhoone on semuti osalt laudaks. Siin on sein poole kõrgusen· 

krohvimata, lõhutud maakivist, kõrgemal aga paar korda rõht

palki ristnur gaga. Üleulatuva te räästastega katus omab laas tu

katte. Küün tiibhoone otsal on ümarpalkidest ja ristnurgaga. 

Teda kattev viilkatus on üleulatuvate räästastega, katteks on 

laud. Lau t võib pärineda XIX saj. lõpust, tiibhoone :XX saj. al 

gusest . 

Kuivati-~ on kitsas, kuid kõrge ühekorruseline keskmise suu

rusega ehitus lõhutud maakivist, krohvimata müüridega. Avad on 

piiratud telliste ga, kaetud seejuures lamedate kaarte ga. Hoone 

katab lame ja üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eter

nii t). Vähesed aknad on väikesed, viilus on lak.aluuk. Katuselt 
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tõuseb lai nelj atahuline telliskivikorsten, mis ülal astmena 

aheneb. Lõpetatud on korsten kitsa eenduva ja astmelise karnii

siga. Ehitus võib pärineda XX saj. algusest. 

Park on väike, planeeringult vabakujuline, kujunduselt lihtne. 

Peahoone ees on avar, väheste puudega väljak, äärtel on puid 

rühmiti, hoone taha jääb viljapuuaed, mille äärtel taas puid. 

Ka kõrvalhoone te vahel on vab alt puid. Liikid est domineerivad 

vaher, kuus~,on pärna~id. 

Pargi seisund on rahuldav, osa siiski metsistuv. 

Külastatud ja pildistatud 1969. a . 

10 
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53. KASIIU .mõis (Kasperwiek). Kõrval.mõis, kuulus Aaspere .mõisa 
juurde. 

Võsu alev, Käs.mu metskond (Haljala kihelkond). 

Kõik hooned on hävinud. Peahoone oli väike hilisem puit-

hoone, .mis omas suvemõisa iseloomu. Hoone oli kergehitus. 

Kõrvalhooneid oli üksikuid, need olid abiruumideks suvemõisale 

~ puudub, on ulatuslik looduslik park.mets. Mõis asus 

Vana-Jüri neeme tipul vahetult mere ääres, veest 30 m, maasti

kuliselt väga kaunis kohas, vaadetega Kuradisaarele ja Käsmu 

lahele. Pro.'k.metsa seisund on hea. 

Külastatud viimati 197?.a., pildistaaud 196o.a. 



Käsmu mõis. 
Uks suvemõisatest. 
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• 54. KüT.I_mõis (Kurküll). Rüütlimõis. 

Viru-Jaagupi k/n, Vinni NST (Viru-Jaagupi kihelkond). 

Peahoone on suur ühekordne paekivihoone, millel madal sokli

korrus. Hoonet katab seintest kuni kah.s korda kõrgem murdkelp

katus, millel murd sarikas (katteks eternii t). Nii katuse mur

rujoonel kui räästal on lai, lihtne laudkarniis. Sokkel on 

eraldatud kitsa sim siga, millelt tõusevad laiad, rusteeri tud 

nurgaliseenid. Hoone aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised 

ja piiratud krohviääristega, aknad on seejuures rühmi tatud, 

põhiliselt kahekaupa. Esifassaadis keskteljelt viidud mõnevõr

ra paremale oli lai ja kõrgiterrass sellesse lõiku va kõrge ja 

kitsa kivitrepiga, mis kaasajal oluliselt ümber ehitatud, va

rustatud kinnise esikuga. 

Hoone tagafassaadi s on kaasajal püsti ta tud keskosas suu

rem juurdeehitus lavakarbile ja kinoruumidele. Algslet oli 

siin neljale kõrgele kivitulbale toetuv lahtine rõdu sepista

tud rinnatisega. Hoone ruumid on anfilaadsed. Hooned oli alg

selt 2 mantelkorstnat, mille piibud olid katuseharjal sümmeet

rilisel t, säilinud üks. 

Põhikorpusele on liidetud vaheehituse abil väiksem tiib

hoone, mis risti põhihoone piki telj ele. Tiib.hhi tuse otsafassaad 

on põhihoonega samal ehi tu sj oonel, ehi tu s on väga kõrge so kli

korrusega ühekordne hoone, millel lakatube hoone otstel. Ehi

tust katab poolkelpkatus (katteks eternii t), millel lihtsad 

kaldu laudräästakarniisid. Soklisimss on kitsas, temasse lõiku

vad soklikorruse aknad. Simsilt tõusevad laiad, rusteeritud 

nurgaliseenid. Sokli- ja põhikorruse aknad (ei asu kohakuti) on 

keskmise suurusega, 6-ruudulised, omavad krohviääriseid, Pool

viilus on kaks 'Sä.iikest lamedat ja 2-ruudulist aken t. 

Vaheehitus on kitsas, tema räästakarniis on profileeritud 
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alcne katus oli lame. Esifassaadi suunal omab ta suure ja kõr

ge kaarega alma, piiratud äärisega. Aknast madalamal on sisse

pääs mille ees kaasaegne esik. fagafassaadis omas ehitus kes

kel samuti suure ja lcõrge kaare ga kaetud akna, mida ääristasid 

väiksemad, kõrge kaarega aknad. Solelikorruse aknad olid tavali

sed, nelinurksed, sokli pind oli rusteeritud. fänapäeval on 

selles fassaadis vaid 2 nelinurkset akent. 

Seega on peahoone püsti ta tud eri aegadel. Põhikarpust võib 

lugeda .XVIII saj. II poole keskpaie,a või ka saj andi III vee

randi ehituseks baroXk.-stiilis, tiibhoone võib pärineda flX saj 

albusest või I poole keskelt ja on klassitsistliku käsitlusega. 

Vahehoones on juba historitsistliklce elemente. Hoonet kasuta

takse klubihoonena ja ta on rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, osa neist peahoonega seotud ansamb

liliselt, osa aga hajutatult majandusteede äärtel. Olulisemad: 

Ait on pikk, krohvi tud p aeki vihoone, mis kaetud seintest kõrge

ma poolkelpkatusega, katteks vormikivi, viilu- ja räästakarnii

sid on eenduvad ja profileeritud. Hoone nurgad on kujundatud 

laiade rusteeri tud nur galiseenidega. Algsed uksed on piiratud 

laiade krohviääristega, uksed vooderdatud ruutkalasabamustris 

laudistusega. Hoone ühe tiiva all on kelder. Ehitus võib päri

neda XIX saj. algusest. 

Valitsejamaja on suur, kahekorruseline ja pritskrohviga kaetud 

paekivihoo.ea, millel laialt üleulatuvate räästastega poolkelp

katus, katteks laast. Hoone külgfassaadides on aknad väikesed, 

kõrged, 8-ruudulised ja piiratud krohviääristega. Aknad on pai

gutatud võrdsete vahedega. Otsafassaadis on erikujuga aknaid. 

Alumisel korrusel ääristavad ust kits ad, ühepoolega ja 4-ruudu

lised aknad. Teisel korrusel on ukse kohal 2-poolega suurem 

aken, ääristatud taas ühepoolega akendest . Poolviilus on aga 
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kaks lamedat akent 4-ruuduga. Hoone võib pärineda XIX saj. I 

poole keskelt. 

Tall on väga pikk, õhukese krohvikatte6a pae- ja maakivihoone, 

oille nurgad on laotud puhtalt tahutud 6Taniidiplokkidest hambu 

valt. Hoonet katab kõrge viilkatus (katteks eterniit), millel 

laialt üleulatuvad räästad. Viilu ülaosa on puidust, püstlaud

voodriga. Aknad on suured, tiheda reana ja võrdsete vahedega. 

Aknaid katab lame kaar, ruute on 6. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. IV veerandist. 

fall (?) peahoone juures on suur paekivihoone, kaetud pritskroh 

viga. Hoone seintest kõrgem poolkelpkatus on kaetud S-kiviga 

või laastuga, räästad ja viilud omavad puitkarniisi. Algsed ak

nad ei ole säilunud. Hoone võib pärineda XVIII-XIX sajandite 

vahetuselt. 

Laudad moodustavad suure ehituskompleksi, kus domineerib üks 

väga suur ja pikk laudahoone, tema ette on rajatud ruudukujulin 

hoov, mis suletud väikeste abihoonetega kõigil külgedel. Hooned 

on paekivist, mõni ka maakivist ning krohvitud. Laut on krahvi

tud paekivihoone, kaetud kõrge poolkelpkatusega (katteks eter

niit ja laast), räästad on kitsalt üleulatuvad. Poolviilus on 

kaetud püstlaudadega. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega, on 

ruudukujulised ja väikesed. Hoone võib pärineda XIX saj. kes

kelt, abihooned on enamuses hilisemad. 

~ednikumaja (?) on võrdlemisi suur, kaasajal osaliselt ümber 

ehitatud ühekordne paekivihoone, seinad krohvitud. Teine korrus 

on kaasaegne, viilkatus samuti hiline. Hoone aknad on keskmise 

suurusega, piiratud krohviääristega. Hoone nurgad on laiade 

nurgaliseenidega. Ehituse keskosas on väike eenduv väljaehitus. 

Al~e hoone võib pärineda XIX saj. II poolest. 
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Rehi on väga suur, krohvitud paekivihoone, mis kaetud seintest 

kuni 2 korda kõrgema kelpkatuse ga, katteks laast ja räästad ki t 

s alt üleulatuvad. Ho~me keskosas on väike väljaehi tu s, mis 

kaetud madala viilkatusega. Rehi võib pärineda XIX saj. II vee

randist või saj andi keskelt. 

Park on keskmise suurusega, kusjuures puud on paigutatud vaba

kujuliste rühmadena ovaalse esiväljaku külgedel, osalt ka väl

jale, mis piiratud teega. Hoone taga on temale lähedasemad puud 

( tammed) paigutatud teatava süm.meetriaga, pargi kaugem osa on 

aga tiheda istutusviisiga ja vabakujuline. Domineerivad vaher, 

saar ja tamm, palju on sirel e id. Mõisasüd anik ulatub Mõdriku

Roela vallseljakuni, millel kasvab parkmets looduslikest mändi

dest, kuuskedest ja kaskedest . Pargi seisund on hea • 

Külastatud viimati 197l.a., pildiatatud 1968.a. 
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Peahoone tiibehitus. 
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55. LAEh~ERE mõis (Ladigfer). Kõrvalmõis, kuulus hloora mõisa 
j uu.rd e. 

Laekvere k/n, Rahkla sovhoos (Simuna kihelkond). 

Peahoone on väike, ühekordne pu.ithoone, mis kaetud üleulatuva

te räästastega viilkatusega (katteks eterniit). Seinad on voo-

derdatu.d rõhtlau.dadega, kusjuures nende all olev sein on rist

nu.rgaga. Seetõttu. on nurkadel pilastritelaadsed vertikaalsed 

kattelauad. Hoone aknad on ühtlaste vahede ga, ümbri tsetu.d 

laiade profileeritu.d piirdelau.dadega, aknaraamistik on kaas

aegne (3 ruutu.). Uks on esiküljel keskteljelt viidud vasakule. 

Lakaakna asemel on luuk. 

Hoone on ilmselt J~J saj. III veerandi või keskpaiga ehi

tus, teQa kasutatakse elamuks ning ta on heas seisundis. 

Y.:õrvalhooned paiknevad peahoone läheduses, temaga ansamblili

sel t ei ole seotud, kuid mood ustavad korrapärase rühma. Ehamu.s 

hooneist on varemeis. Olulisemad on: 

[ 1t=t 

Skeem. 

Toölistemaig on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mis 

kaetud lameda poolkelpkatu.sega (katteks eternii t). Külgfassaa-

dil es ja poolviilu. kelbru{olmnurga all on eenduv lihtne l~uast 
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räästakarniis. Seinad on kaetud rõhtlaud~oodriga, nurkadel on 

vertikaalsed kitsad kattelauad. Aknad on asetatud ühtlaste va

hedega, akende kuju kaasajal muudetud. Hoone võib pärineda XIX 

saj. III veerandi st. 

~it on väike krohvimata maa- ja paekiviehitus, mis kaetud üle

ulatuvate räästastega viilkatusega, katteks laast ja eterniit. 

Otsviilud on kaetud püstlaudadega. Uksed on lamedate kaartega. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt . 

Lau t-tall moodustavad korrapärase hooneteploki, kus domineeri

vad kaks maa- ja paekivist müüridega krohvimata suurt hoonet, 

asetatud üksteise suhtes "L"-tähe kujulisel t. Hooned olid alg

selt kaetud poolkelpkatustega, millest üks asendatud uue viil

katusega, teine hoone on varemeis. Taastatud hoonel (tall?) on 

aknad ristkülikukujulised, väikesed ja 3-ruudulised, uksed 

kaetud lamedate kaartega, aknad ääristavad sümmeetriliselt ase 

tatud kahte ust. Teisel laudahoonel on kõik avad kaetud lame

date kaartega, ka poolviiluaken. Aknad on väikesed. Ho oned 

võivad pärineda XIX saj. III veerandist. Teised l audarühma hoo 

ned on hävinud. 

Park on väga väike vabalt paiknevate väheste puudega peahoone 

ümber. Valitsevad tamm, kask. Viimased kasvavad vahetult pea

hoone läheduses. Hoone ette jääb väike hoovilaadne väljak. 

Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud ja piildistatud 1974. a . 



Laekvere .mõis. Tagakülg. 
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56. LAMM SK'uLA mõis (Lammaskü.ll). Poolmõis. 

Rakke k/n, R.Pälsoni nim. kolhoos (Väike-Maarja kihelkond) 

~eah~ väiksem ühekordne puithoone madala soklikorrusega, 

mis laotud krohvitud paekivist, avad piiratud tellistega. Sei

nad on vooderdatud rõhtlaudadega, nurgad kaetud vertikaalsete 

kattelaud ad ega. Kõrge viilka tu s on kaetud laastuga (osalt eter 

niidiga) ning omab laiu, eenduvaid lihta~d laudräästakarniise 

millel kitsas profileeritud liist. Kro~niis on viilu all krepi

tud. Hoone aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised ja omavad 

profileeritud laiu piirdelaudu. Akende vahed on ebaühtlased, 

sok.liaknad sõltuvalt reljeefist kas ruudukujulised või lamedad 

Peasissepääs asus algselt hoone parempoolsel otsafassaadil, 

mille ees oli suur puitveranda väga lameda kelpkatusega. Ve

randa kõik kolm välisseina olid suurte akendega, ehituse ees 

paiknes aga esifassaadi suunatud lai terrass, millelt laskuv 

lai tahutud kiviplaatidest trepp madalate ääristega. Terrassi 

piiras algselt sepistatud metallrinnatis, mis toetus puhtalt 

tahutud neljatahulistele graniitsammastele. Viimased omasid 

sokli ja profileeritud karniisiga katteplaadi. Praegu säilunud 

ainult terrass ja veranda sokkel. 

Hoone VÕib pärineda XIX saj. IV veerandist, ta on kasutu

sel elamuna ja rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on võrdlemisi suurel hulgal, nad paiknevad kor

rapärastes funktsionaalsetes rühmades, peahoonega ei ole see

juures seotud. Olulisemad on: 

Tdölistemaja on väike ühekordne puithoone, millel lakatube 

hoone otstel. Viilkatus on laialt ü.leulatuvate räästastega 

(katteks etexnii t), mille sarikajalad ja neid toetavate kon

sool talade otsad on kujundatud. Viimane sarikapaar ja penn de

koratiivselt viilus avatud, perilli tugevdatud vertikaalse prus 
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siga, mille pikendatud otsad nii harjal kui all treitud kujun

dusega. Seinu katab horisontaalvooder, viilu all kitsas vee

laud. Aknad on keskmise suurusega, algsed on 6-ruudulised ja 

kitsaste piirdelaudadega. Hoone on lahtise esikuga. Ehi tu s 

võib pärineda XIX saj. lõpust või saj andi vahetusel t. 

Viinavabrik on keskmise suurusega ühekordne krohvi tud paekivi

hoone, millel väiksemaid juurdeehitusi. Hoone põhiosa katab 

madalale ulatuvate räästastega viilkatus , katteks laast, rääs

tad laialt üleulatuvad. Aknad on keskmise suurusega, G-ruuduli 

sed, viilus on segmentaken kiirtekujulise raamistikuga. Vabrik 

omab väga kõrge ümmarguse telliskivikorstna, millel astmelise 

profiiliga otsakarniis, toetatud harrunaslõikega, sellest madala 

mal vahevöö. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandi st. 

~ehi-kuivati on keskmise suurusega, krohvi tud paekivihoone, 

mis kaetud laastukattega katusega, ühel otsal viil, teisel kel 

Räästaste all on kitsas astmelise profiiliga karniis. Hoone 

keskosas on kuivati, millel mõned väikesed nelinurksed aknad 

ja lameda kaarega suured väravad. Keskosale liitub väike kütte

ruum, mis ehitatud maalei vist, krohvimata, kaetud vä ga lameda 

viilka tu sega. Omab kõrge ja saleda nelja tahulise telliski vi

korstna, millel otsal lai karniis . Rehe tiibadel on osa seina

pindu täidetud kivipostid!e vahel rühtplankudega. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt, osdt lõpust. 

LauJ ad ja tall moodustavad suurema hooneterühma, mille esikül

jel on väga pilLk lauda-tallihoone, tema tahaküljele on asetatud 

risti kaks paralleelset laudahoonet. Esimene ( tall-laut) on 

pooles ulatuses ehitatud krohvitud paekivist, pooles ulaLuses 

kronvimata maakivist müüridega . Avad on piiratud tellistega, 

mis eenduvad ääristena ja on müüridega seotud ha.obuvate plokki

d ena . Maakiviosal on aknad lamedate kaartega, paekiviosal on 
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nad ristkülikukujulised. Hoonet katab kõr ge viilkatus, katteks 

vormikivi ja eternii t, räästad on laialt üleulatuvad . .Akende 

vabed on ebaühtlased. Hoone mõlemad tiivad pärinevad ilmselt 

XIX saj. IV veerandist. 

Laut on krohvitud maakiviehitus, millel kivide põsed ulatuvad 

krohvipinnale. Hoonet katab seintest kõrgem viilkatus, katteks 

laast ja räästad kitsalt üleulatuvad. Otsviilud on kaetud rõ h t 

laudadega, viilu tipus on kõrvuti 2 väikest rombikujulist akent 

.Aknad on keskmise suurusega ja paiknevad ühtlaste vabedega. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Laut on vä ga lai maakivihoone, mille kivide vahed on laialt 

krohvitud, kohati dekoreeritud kivikildudega. Hoone on kaetud 

lameda viilkatusega (katteks eterniit), millel laialt üleulatu

vad räästad. Avad on kaetud lamedate kaartega, aknad on seejuu

res võrdlemisi suured, 6-ruudulised ja asetatud ühtlaste vahe~ 

d ega. Hoone võib pärineda viimasel t saj andi vahetusel t või eel

mise lõpust. 

Valitsejamaja on väike ühekordne pui thoone, mis on kaetud viiga 

lameda viilkatusega (katteks eternii t), räästad on laialt üle

ulatuvad. Sarikajalad ja neid toetavate kensool talade otsad on 

kujundatud. Seinad on vooderdatud soklilt kuni aknalaudade joo

nel kulgeva vahekarniisini püstlaudadega, kõrgemal, kuni viilu

aluse veelauani - rõhtlaudadega, viilus taas püstlaudadega. 

Nur gad on kaetud vertikaalsete kattelaudadega. Aknad olid võrd

lemisi suured, 6-ruudulised, on enamuses ümber ehitatud. Hoone 

võib pärineda viimasel t saj andivahetusel t või XX saj. algusest. 
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Park on suure metsapargina, mis kasvab loodusliku metsana vall 

seljakul, mille jalamil asub mõisasüdamik, peahoone juba oosil 

Looduslikust männikust, kuusikust ja kaasikust on hoone lähem 

ümbrus raiutud kujundusraietega stiilseks pargiks, kus täienda 

tud vaid peahoone esist vahtratega. Hoone ette jääb väike väl

jak ringteega, hoone taga on väike aed. Palju on vahetult sein

te ääres dekoratiivpõõsaid, eelkõige sireleid. Pargi kujunduse 

põbikomponendiks on kontrast kase- ja kuuserühmade vahel. P ar

gi seisund on rahuldav. 

Külastatud ja pildistatud 197o.a. 
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Lammasküla mõis. 

Otsvaade. 

Lammasküla mõis. 

Viinavabrik. 

7 
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57. LASILA mõis (Lassila). üütlimõis. 

Rakvere .lrjn, "Energia11 kolhoos (Kadrina kihelkond). 

Peahoone on suur telliskivihoone, laotud puhta vuugiga. Tema 

põhikorpus on kru1ekordne, millele liidetud pikem ühekordne 

tiib paremal. Sellel lakatube hoone otstel. Omab madala sekli

korruse. Hoone eriosi katavad viilka tused, kusjuures põhikorpu 

seQ on katusehari samal kõrgusel tiibhoonega. Esimene neist on 

viiluga esifassaadi. Räästad on üleulatuvad, räästaserv laia 

laudkarniisiga. Katusekatteks on. plekk. 

Ho one esifassaad on liigendatud. Vertikaale moodustavad 

eenduv põhikorpus, mille v asakul välisnurgal on tugevalt flan

keeruv ümartorn, samuti kahekorruseline, terava tornikiivriga, 

mille all kitsas eenduv ja profileeritud räästakarniis, selles 

madalamal - kitsas vahevöö. Kahekordse põhikorpuse paremal nur 

gal, siseküljel on laialt eenduv seinapind, mille nurkadel 

kitsad ja kergelt eenduvad neljatahulised tornikesed, kaetud 

teravatipuliste kiivritega. Tornikeste vahelises seinapinnas o 

alakorrusel kõrvuti kaks väga kõrget kaarust. 

Järgneva tiibhoone seinapind on taandatud ning lõpetatud 

paremal tii val tugevalt eenduva ümmarguse nurgatorni ga, mis ee 

misest kõrgem - omab 3 korrust. Torn on kaetud lameda katusega, 

mille all asuvat kitsast ja eenduvat räästakarniisi toetab kon 

soolikujuline hammaslõige. Seinapindade horisontaalseteke lii

gendajateks on peale kitsa soklisimsi vahekarniis esimese kor

ruse aknalaudad e joonel. Põhikorpuse, tema nurgatorni ja een

duva osa teise korruse aknalaudade joonel kulgeb teine vahekar

niis. Tiibhoonel on kitsas vahekarniis räästakarniisi all, mis 

3 kitsa vööna ületavad nurgatorni korruste vahel ning vööna on 

ka hoone parempoolsel otsafassaadil viilu all . 

Analoogiliselt on kujundusega ka tagaf3ssaad, kus eendub 

põhikorpuse kahekordne osa, samuti selle korpuse külgfassaad 

)" 
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(vasakpoolne hoone otsafassaad). 

Hoone põhikorpuse aknad on suured ja kõr5ed, 6-ruudulised, 

kaetud larned a kaare ga, silluse kohal on kaarfrontoon. Aknad 
I 

pai.lmevad ühtlaste vahedega, puuduvaid asend avad petikaknad. 

Torni aknad on kitsamad. Esifassaadi viilus on suur ümaraken, 

kaetud samuti kaarfrontooniga. Kaks suurt ust e endatud seina-

piru1as omavad kõrgete kaartega valgmiku, mis 2 suure segment-

aknan& kaetud liidetud kaarfrontoonidega. Nende kohal on teisel 

korrusel suur ruudukujuline petikaken. Tiibhoone ja tema nurga-

torni aknad on samuti suured, kaetud kõrgete kaartega ja kaar

frontoonidega, aknad on 8-ruudulised. Vaid torni kolmanda korru 

se aknad on väikesed, pea ruudukujulised , kaetud lameda kaarega 

ja kaafrontooniga. Selle tiibhoone otsafassaad omab peale põhi

korruse kõrgete kaarakende veel lakatubade aknaid otsviilus: 

siin on 3 liidetud väikest, 6-ruudulist akent, mis kaetud lamed 

kaare ga ja kaarfrontooniga nende kohal (liidetud). Kahel pool 

lakaaknaid on väike segmentaken kiirtekujulise raamistikuga, 

millel silluse kohal samuti kaarfrontoon. Soklikorruse aknad on 

põhikorruse akendega kohakuti, kujult lamedad või ruudukujulisea 

kaetud lameda kaarega. Sokkel on krohvi tud. Aknad hoone tagafas-

saadi s ühekord ses tii vas kord avad esifassaadi akende vorme. 

Põhiosa ruumidest on anfilaadsed. Ho one katusel asub eba-

ühtlaselt ri~a korstnapiipe, millel laialt eenduvad astmelise 

pr~fiiliga otsakarniisid ja kitsad vööd nende all. 

Hoone on seega historitsistlikus stiilis ehitus, ta võib 

pärineda XIX saj. IV veerandist. Hoonet kasutatakse kauplusena, 

admin . ruumid ena ja korteri tena, ta on rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, nad ei ole peahoonega seotud, paikne-

des pargi esiküljel funktsionaalsetes gruppides . Olulisemad on: 

Kuivati on ühekordne ja lakakorrusega kõrge paekivihoone, kesk

mise suurusega, krohvitud seintega. Hoonet katab kõrge viilkatus 
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katteks laast, räästad ltifuilal t üleulatuvad. Vähesed aknad ja 

uksed on kaetud lameda kaare ga, aknad on seejuures võrdlemisi 

suured, 8-ruudulised. Hoone otsal on ulgtaladel lahtine puit

platvorm viiluukse ees, mis toetatud tugevatele tugikäppadele . 

Hoone võib pärineda XIX saj. II pool e keskelt. 

Viinavabill on suur ja liigendatud hoone, mille tuumik on kahe 

korruseline . Osa keskosast on ehitatud veel paekivist ja kroh-

vitud, enamik ehitusi on aga lõhutud maakivist ja krohvimata. 

Vanemat kahekordset osa on algselt katnud poolkelpkatus, mis 

ümber ehitatud hiljem viilkatuseks, teised hooneosad omavad 

samuti viilkatuseid, tavaliselt kitsalt üleulatuva te räästas

tege., ühel kahekord sel ehi tustii val on lai, profileeringuga 

räästakarniis. Katusekatteks on vormikivi ja eterniit. Hoonel 

on erisuurustea aknaid, enamik väikesed, 6-ruudulised, on ka 

ruudukujulisi ja 4-ruudulisi. Ühel ühekordsel juurdeehitusel 

on otsal kõrge kaarega suur uks. VabEikul on kõrge neljatahu

line telliskivikorsten, mille otsal lai eenduv ja profileeritu 

otsaltarniis, vöö sellest madalamal. 

Seega on viinavabrik püstitatud eri aegadel, tõenäoliselt 

alates XIX saj. keskpaigast, teda rekonstrueeriti veell938.a. 

Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mis 
~ 

kaetud kõrge viilkatusega (katteks eterniit), räästad üleula-

tuvad. Seinad on vooderdatud rõhtlaudadega, nurgad kaetud kit

saste püstsete kattelaudadega . Hoone ühtlaselt asetatud aknad 

on võrdlemisi suured, 6-ruudulised, ümbritsetud laiade piirde-

laudad ega, mis akende all pikendatud. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. II poole keskelt. 
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Tall-laut on kaks pikka kivihoonet, mis ühes rühma s, kuid üks

teisest suhteliselt lcaugel, paralleelselt, üks paekivi st, tei

ne maakivist, mõlemad õhukese krohvikattega. Hooneid katavad 

kitsalt üleulatuvate räästastega viilkatused, katteks eterniit 

või laast. Akn ad on kas ruudukujulised või lamedad, võrdlemisi 

suured, esimesed 6-ruudulised, teised 18-ruudulised. Aknad 

paiknevad üldiselt ühtlaste vahedega. Hooned pärinevad tõenäo

liselt XIX saj. II poole keskelt. 

Park on keskmise suurusega, peahoone on asetatud keskmise 

suurusega ümmarguse tii gi kaldale, mis asendab esiväljakut, 

alles piiratud ringteega. Tii gi kallastel on põhiliselt deko

ratiivpõõsaid. Puistu on peahoone taga, kus väga väikene taga

väljak muldkõrgendikuga tagaservas. Sellel kasvab tamm. Päri

muse kohaselt - koera haud. Pargi tagaserval on taas tii gid, 

kaldal paiknevad siberi kontpuud. Seega on puud tiigi kaldal 

paiknevate lossilaadsele peahoonele fooniks. Põhiliigid on 

vaher, tamm, saar. Pargi seisund on hea. 

hül a statud viimati j a pild istatud 1976.a. 
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Lasila mõis. 
Peahoone esikülg. 

Lasila mõis. Otsvaade. 
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58. LASINUHJ, E mõis ( Lassinorm). Rüütlimõis. 

RaA.ke k/n, Salla sovhoos (Simuna kihelkond). 

Peahoone on suur ja liigendatud puitehi tus. Tema põhikorpus on 

ühekordne, massiivsete proportsioonidega hoone, millel lakatube 

hoone otstel. Ta omab seintest kuni kaks korda kõrgema poolkelp 

katuse, katteks laast. Sellel eenGiuvad ja kitsad lihtsad laud

karniisid külgfassaadide räästastel ja poelviilu all. viilus 

Täästad kitsalt üleulatuvad. Hoone seinad on sokli veelaualt 

kuni aknalaudad e joonel kulgeva vahekarniisini kaetud püstlau

dadega, kõrgemal aga rõhtlaudadega. Samalaadne on poelviilu 

voodri kujundus . Aknad fun võrdlemisi suured, kõrged ja 6-ruudu

lised, ümbritsetud pro:fileeritud piirdelaudadega. Aknad on see

juures asetatud võrdsete vabedega. Pool viilus on lakatubadel 

väikesed, ruudukujulised ja 4-ruudt1lised altnad. 

Hoone põllikorpuse esiküljel oli varem vasakul tii val asu va 

ukse ees lahti ste kül e;ed eua p alkon, kaetud viilkatusega. ell e 

räästas omas ehispitsi, viilukolmnurk oli aga täidetud suure

joonelise sabloonlauaga lõi ga tud pui tornamendiga, kus dominee

ris voluudi motiiv. See palkon on hävinud. Alles on põhikorpuse 

tagaküljel väike kinnine väljaehitus, mis kaetud viilkatusega. 

Sellel raästastel ja viiludes lai, lameda profileeringuga ja 

eenduv karniis . Seinad on vooderdatud analoogiliselt põhikorpu

sele. Väljaehituse esiküljel on 5-tahuline väike palkon, kaetud 

5-kelbalise katusega, mille karniis kordab väljaehituse karnii

si vorme. l&as tahus on suur aken erisuurustes ristkülikukuju

liste ruutu:lega, keskmise tahu kohal uks-aken kitsa puitsepise

ga. 

"Põhikorp.uses on süilunud üks mussiivne mantelkorsten. 

Hoone esifassaadis põhikorpuse paremal tiival eendub tuge

valt kahekorruseline väljaehitus, mis kaetud viilkatusega. Sel-
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le hari ühtib põhikorpuse katuseharjaga. Viilkatuse räästad 

ning viil on ümbritse tud eenduva kitsa ja profileeritud kar

niisiga. Seinad on kaetud laudvoodriga, mis kaetud sam~s süs

teemis mõlemil korrusel, nagu põhikorpuski (püst- ja rõhtlau

distus). Aknad on samuti analoogilise kujuga ja suurusega, v · 

asetatud paariti ja ebaühtlaselt. Teisel korrusel esiküljel on 

ab1ad näiteks liidetud. Viilus on 2 ruudukujulist ja 4-ruudu

list akent. See väljaehitus oli algselt lühem ja omas teisel 

korrusel lahtise rõdu, tänapäevase kuju omandas ta XIX saj. 

lõpus. 

Hoonet on paremal tii val pikendatud kitsama ühekord s e 

korpuse ga, mis esifassaad is tugevalt taandatud, tagaküljel aga 

mõnevõrra eendatud. Ka tema laastukattega katus on poolkelbaga 

omab lihtsa, eenduva räästakarniisi. Esifassaadis, keskosas on 

katuseharjani ulatuv ja lai kolmnurkviil, mis krepib karniisi. 

Seinte vooderdus kordab eelkirjeldatud süsteemi, analoogilise 

kujuga on ka aknad, nad on vaid vähe madalamad. Paga.külj el on 

katusel väike katuseaken, kaetud viilkatusega. Sellel hoonel 

on samuti üks massiivse korstnapiibuga korsten, millel säilu

nud astmelise profiiliga lai otsakarniis. 

Põhikarpust võib lugeda veel XVIII saj. lõpuveerandi hoo

neks, pikendus võib olla temast vaid vähe noorem. Väljaehitus 

esifassaadis ja palkon võivad pärineda XIX saj. lõpust. Hoonet 

kasutatakse ametruumidena ning korteri tena, ta on rahuleitavas 

seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, osa neist peahoone ga teata

val määral ühtses ansamblis. Paljud hooneist on kaasajal re

konstrueeritud. Olulisemad on: 

Tall on vä ga suur maakivihoone õhukese krohvikattega. Hoone on 

kaetud kõrge poolkelpkatusega, millel lihtsad, eenduvad l aud 

karniisid külgfassaadides ja poelviilu kelbakolmnurga all. 



' 

- 3 -

Katusekatteks on laast • .Algsed aknad on väikesed ja kaetud kõr

ge kaarega, 7-ruudulised, asuvad sü.rn.m.eetrilisel t paieutatud riih 

mades. Ühe ukse kohal on säilunud suur segmentaken. Hoone võib 

pärineda XI .X saj. kesk el t. 

Viinavabrik on keskmise suurusega krohvimata maakivihoone lõhu

tud kividest. Põhikorpus on kahekorruseline, millele liidetud 

mõned ühekord s ed juurdeehi tu s ed. Hooneosad on kaetud viilka tu s

tega, katteks laast, osalt eterniit. Räästad on väga laialt üle

ulatuvad. Viiludes on viimane sarikapaar ja penn avatud. Põhi

korpusel on räästastel külgfassaadides laiad lihtsad laudkar

niisid, mis otsviilu all krepitud, kaunistatud puidust ehispit

siga. Aknad on väikesed, pea ruudukujulised, 6-ruudulised. Aken

de peal on segmentpetik, mis kaetud tellissillusega. Seda katab 

omakorda kitsas kaarfrontoon horisontaalseks murtud nurkadega. 

.Aknad paiknevad ühtlaste vahed ega. Samalaad s e kujundusega on ka 

uks esifassaadis, temal segmendis valgmik. Põhikorpuse viilus 

on kolm kolmnurgas asetatud ü.marakent (alumised petikud), mille] 

tellisääris ning kitsas eenduv ääris. Ühel juurdeehituse[ vii

lus on samalaadne kuid suur ümaraken. Viilude pinnal on räästas

te all veel tellistest lai ehisvöö, mis meenutab hammaskarniisi. 

Hoone on seega historitsistlikus stiilis ning võib pärineda XIX 

saj. IV veerandist. 

:E,ark on väike ( 1, 5 ha), üldiselt vabakujuline, kuigi temas on 

fragmente vanemast regulaarsest pargist. Peahoone ·ees on puudegc 

liigendatud ja. teet,a ü..mbri t setud esi väljak. Tihedamalt on puid 

sissesõidu teel ja kõrvellhoone te ees. hoone taga suur aed, kus 

elupuid . .Aia äärtel puid piird eks. V ali tsevad pärn, ta.rn.m., ltuusk . 

Park on rahuldavas seisundis. 

Lülastatud viimati 1S7o. a ., pildistatud 1965 . a . 



Lasinurme mõis. 

Peahoone esikLUg. 

Lasinurme mõis. 
Peahoone tagakül g . 



59. LIIGVALLA mõis (Löwenwolde). Rüütlimõis. 

Rakke k/n, R.Pälsoni nim. kolhoos (Koeru kihelkond). 

Ei vaja kirjeldamist, kuna mõis on lülitatud 1975.a. koosta-

tud arhitektuurim~lestiste nimistusse. 
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60. LIH;EJi..t IS ( Helenenhof) ... {õrvalmõis. 

Vliih.e-i. .. aarj a k/n, •rriigi sovhoos ( 5imuna h.ihelLond). 

Pe~o~ on hävinud, tema kohal on asundustalu el&mu. Selles 

hoones on kasutatud vana peahoone siseust. ;:)ee on lai tahvel-

datud uks, millel var aklassitsistlikke vorme. Seeba võis alc-

ne ehitus olla XIX saj. alguse või sa~andivahetuse ho one. 

h.õrvalhooneist on säilunud ainult laut, mis asub peahoonest 

kuni 3oo m. 

. 
Laut on pikk, krol~vimata maa- ja paekj_vihoone, mille otsal 

oli küün kivitulpadega ja puidust vahetäitega. hSljem on puit-

osa asendatud samuti ki vimüüriga. Ho one esif'assaad is on 5 

suurt kaarava kõrgete kaartega, osa hiljem kinni müüri tud . 

Tiival asuv uks on lameda kaarega. Hoonet katab seintest kõr-

gem viilka tu s, katteks tõrvapapp, ri:iästad kitsalt üleulatuvad. 

Otsviil on kaetud püstlaudadega. Ho one võib pärineda XIX saj. 

alLusest, olles kujunduselt klassitsistlik, seeba lähedane 

peahoonele. 

Park on väga väike, asub lihtsa, loodusliku ilmega, hõreda 

puistuna peahoone taga, hoone ette jääb avar boov. Liikidest 

domineerib pärn ja kask, on kuuske ja lehist, ka tamme. 

Park on maha jäetud, hääbuv. 

Külastartud ja pildi s ta tud 1976. a. 



/f 

Liinemõisa. 

Taluelamu peahoone kohal. 



61. LOOBU mõis (Loop). Rüütlimõis. 

Kadrina k/n, Loobu metskond (Haljala kihelkond). 

~eaho~ on suur, liigendatud, erikorpustest koosnev ehitus, 

mille põhiosa moodustab keskmise suurusega ühekordne puithoone 

lakatubadega otstel. Ehitus on kaetud seintest kergema pool-

kelpkatusega, katteks laast, omab laiu, profileeritud ja een-

datud räästa- ja viilukarniise, mis poolviilu all r~epitud . 

Seinad on kaetud rõhtlaudvoodriga. Aknad on keskmise suurusega 

ja 6-ruuduli s ed, ümbritsetud profileeri tud piird elaud ad ega. 

Mient katab kitsas profileeritud karniis. Üldiselt on aknad 

eraldatud ühtlas-ee vahedega, kuid tiibadel on kaks akent teis-

test eraldatud suurema vahega. 

Hoone esifassaadi s on peaukse ees suur pui tpalkon, mis 

kaetud lameda katusega. Sellel laialt üleulatuvad räästad, 

millel sarikajalad on kujundatud. Palkoni aknad on suured liit

aknad, algne ruudustik ei ole säilunud. Akende kohal ja all on 

seinapind kujundatud karkassiprusside vahel puitpaneelidega, 

mis liigendatud liistudega tahvliteks . Viilus on üroaraken laud

piirdega. IUgselt oli viilu tipus ja alumistes nurkades sab

loonlauaga väljalõigatud puitehispitsi, milles esines voluudi

motiiv . Sakiline ehispits kaunistas ka räästaid. Analoogilise 
1. kujundusega on veranda ka hoone tagaküljel. , emal vaid on sule-

tud küljed ja avatud lai esikült:,, milles 4 saledat neljatahu

list pui ttulpa kandmas räästast, teised detailid kordavad eel-

kir j el d a tdd p al koni t. 

Hoone vasakpoolsel otsal oli avar terrass, millelt lasklls 

trepp paisjärveni. ·.rerrass ja trepp olid piiratud ballustraa

diga. 

Hoones on mant elkor s tn ad, mille massi i vsed piibud on osal i 

sel t säilunud katu seharj al. Siseruumid on anfilaad s ed, ruumid 

on suured, esineb peegelvQlV. 
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Ehitus on tasakaalustatud proportsioonidega kompaktne hoo 

ne, mis võib pärineda XIX saj. algusest, olles veel varaklas

sitsistlike tunnustega. 

Hoone tagaküljel on täisnurga all pikk ühekordne tiibehi

tus , mis asetatud vasakule tiivale . Ta on madala soklikorruse-

ga ja rõhtlaudadega vood erdatud seinte ga pui thoone, mis kaetud 

põhihoone katusest madalama viilkatusega (katteks eterniit) . 

Omab laiu, sügavalt profileeritud ja eendatud viilu-ja räästa

karniise, mis viilu all krepitud . Aknad kordavad põhikorpuse 

akende kuju . Viilus on kaks väiksemat viilu~{ent, ristküliku

kujulised ja 12- ruudulised . Soklikorruse aknad on lamedad. 

Tiibhoones on võimsa piibuga mantelkor sten . Ehitus võib päri-

neda XIX saj . ~gusest, olles ilmselt liidetud p eaboonele 

varsti peale viimase valmimist . 

Põhikorpuse paremal otsafassaadil on kitsa vahega eralda-

f tud iseseisev kahekordne ehi tu s. a on laotud tellistest puhta 

vuugiga ja omab lakatube hoone otstel ja pealeehituses hoone 

keskel. Ehi tu st katab kõrge viilkatus , katteks laast . Räästad' 

on laialt üleulatuvad, alt kaetud laudad ega, sarikajalad ja 

neid kandvat e konso ol tal ad e otsad on kujundatud . Viimane sari

kapaar on viilus koos penniga avatud, penn tugevdatud verti-

kaalse prussiga, mis pikendatud katuse k ohal, all lõpetatud 

tr ei tud pikendusega. Viilu all on seinapinnal lame ja lai vöö. 

Hoone seinad on liigendatud esimese korruse aknalaudade joonel 

kult:,eva kitsa karniisiga, millelt tõusevad laiad nurgaliseenid. 

l~eed lõpevad räästastest meetri võrra madalamal kulgeva laia 

ja osaliselt profileeritud vahevöö all. Sellest kõrgemal on 

seinapind lii gendatud akende kohal ko lme kaupa asetatud lameda-

te liseenidega, mis lõpevad kas räästa või viilu all kul geva 

kitsa v ahekarniisi all • .1.C korrus te vahel on lai ehi s vöö, mis 

krepi tud nurealiseenidega. Vöö }{esko sa on nurga all aseta-~.ud 

tellistest. Alumise korruse aknad on suured , 3 l'Uudu ga ja oma-
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vad vät,a lameda kaaresilluse, millel kitsas kaarfror.~.toon. Ak

nad on piiratud laiade ääristega. feise korruse aknad on samu-

ti suured, kaetud aga kõrt...e kaarega, mille sillust kat~b kõrge 

kaa.rfr'on toon, otsad toetatud kensoolidel e. Aken on 6-ruuduline 

segmentosas 4 väikest .ruutu . Ta on piiratud külgedel laiade 

ääristega, all on kitsas, astmelise profiiliga karniis . Analoo 

gilise kujundusega on viiluaken. Teda ääristavad suured ümar-

aknad, millel eenduv äär is. Aknad on asetatud ü11tlaste vahede

ga, otsafassaadides kolmest aknast keskmised mõlemil korrusel 

on petikaknad . Pealeehitus on kaetud viilkatusega, mille hari 
-

hoone katusega sama kõrge kuid risti . Ehitus on kahe aknavahe e 
laiune ja puidust. fa on kaasajal moonuta·..;ud kujuga. hoone 

hoovipoolsel otsafassaadil on tellistest väike eeskoda, mis 

kaetud viilkatusega. ~eskoja nurkadel on nurgaliseenid, kus on 

ümbritsetud laia äärise ga ja omab kitsa valgmiku. 

lioone võib pärineda viimaselt sajandivahetusel t, ta on 

teostatud historitsistlikus stiilis. 

Kogu hoonetekompleksi kasutatakse amet.ruumidena, elamuna 

ja kauplus ena. Puitosa on rahuld avas seisundis, kiviosa heas 

seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, üad asuvad põhiosas peahoon 

.tagaküljel ja otsal korrapärase rühmana, moodustades hoonega 

teataval määral ühise ansambli . Olulisemad on: 

Ait on suur, massiivsete proportsioonidega kl~ohvitud paekivi

hoone, mis kaetud seintest kõrgema kelpkatusegc::., katteks laast 

Omab kitsaid profileeritud räästakarniise . Esifassaadis on 3 

väga suurt ja lameda kaare ga kaetud ust, nende vahel on rist-

külikukujulised kõrged petikud, kaks iga vahe kohta. Hoone 

võib pärineda peahoonega samast perioodist. 
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Töölistemaja (?) on väike, krohvitud paekivihoone, mis kae~ud 

seintest kõrgema kelpkatusega, katteks laast ja tõrvapapp. 

Omab astmelise profiiliga kitsa räästakarniisi. Hoonel on 

keskteljal uks, mis ääristatud 2 aknaga. Need on kitsad ja 

väikesed, 6-ruudulised. Ehitus on eelmisega üheealine ja 

-stiilne. 

Saun-töölistema;ja (?) paisjärve kaldal on väike, lõhutud 

maakividest, krohvikatteta ehitus, mis kaetud lameda poolkelp 

katusega, katteks laast. Räästad on üleulatuvad. Hoone avad 

on piiratud tellistega, müüriga seotud hambuvate plokkidena. 

Ustel on lamedad kaared . .Aknad on väikesed ja kitsad, 3-ruudu 

lised. b'hi·Lus võib pärineda viimaselt sajandivabetuselt. 

Kuivati on suur kahekordne ehitus, mille seinad on laotud kroh 

vimata, lõhutud maakividest. Avad on ümbritsetud telliskiviga, 

seotud müüriga hambuvate plokkid ena. Kohakuti asetatud aJalad 

on keskmise suurusega ja lamedad, 8-ruudulised, üldiselt ase

tatud ühtlaste vahedega. Hoone ehitusaeg on dateeritud raid

kivi ga: 1900.a. 

Vesi veski oli keskmise suurusega kahekordne paeki vihcll one kroh

vi tud seinte ga. Hoone alakorrus oli kõrgema soklikorrusena 

hoorie jõepoolsel küljel. Ehitus oli kaetud _kõrge viilkatusega, 

katteks laast ning otsviiludes laialt üleulatuvate räästastega 

hülgfassaad id es olid kits ad, astmel is e profiiliga räästakarnii 

sid, otsviilud olid kaetud püstlaudvoodriga. Hoone vähesed ak

nad olid väikesed, kitsad ja kaetud väga lamedate kaartega, 

omasid krohviääriseid ja 9 ruutu . Katusel paiknes väike 4-ruu

duline katuseaken, mis oli kaetud viilkatusega. 

Loobu jõe tõkestamiseks oli suur, kahe avaga sild-tamm, 

millel maakivist müürid ja parapett, paekivist laotud lameda 

kaare ga avad. 

Hoone võis pärineda XIX saj. keskelt. fa hävis tulekahjus 
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197o . aastate algul. Sild hävis sõjas , nüüd oli taastatud paisu

tamm.ina . 

Park on väike, 2,8 ha, ning on kaheosaline. Puistuga pargiosa 

paikneb peahoone ees , hoone ja vana maantee vahel . Siin on avar: 

esiväljak, mis kaarjalt piiratud ettesõiduteega. Väljal vähe

sel t puid, teest väljaspool tihedamalt . Kaldaäärne s i ssesõidu

tee omab lühikese allee harvalt asetatud puudest . Valitseb 

pärn, väljal rühmi ti kuuski . fihed arna puistUf,a on i soleeri tud 

pargi äär kõrvalhoonetest. lende vahel lehtpuid, põhiliselt 

saar . 

Peahoone taga teine pargiosa. iJee on ebisaiana, mille üks· 

külg toetub paisj ärvele. Sellele on vasakpoolse otsafassaadiga 

ka peahoone, omades siin algselt terrassi. Aias oli korrapärane 

teedevõrk ja lillepeenraid. Järve kallas on ääristatud puude

reaga: sanglepp , hilisem pappel ja saar . Kõrvalhoonete taga 

asus varem vaba puistu, millest on vähe säilunud . 

Parei seisund rahuldav, järv taasta-cud , ebisaed on hävinud 

I:ülasta ... ud viimati 1S77. a . , pild istatud 1967 . ja 1S7 o . a . 



-

Loobu .mõis. 

Peahoone esikülg. 

Loobu .mõis. 

Peahoone tagakülg. 

Loobu .mõis. 
Peahoone uus osa. 

li 



62. LOr·rovA mõis (Blücher). Poolmõis. 

Kunda linn ( Viru-J:;igula kihelkond) 

Peahoone on suur, kahekordne kivihoone pealeehitusega esifassaa ---
di keskosas, osaliselt väljaehitatud lakakorrusega, mille aknad 

avanevad ka"tuseakend ena või otsviiludes. Hoonet katab kõrge 

viilkatus (katteks eterniit), millel külgfassaadides räästastel 

lihtne laud arniis, otsviiludes on üleulatuvad radstad alt Kae-

tud laudadega. 

Hoone esifassaadi seinapind on liigendatud võrdsete laius

tega ( 3 aknavahet) külgrisalii't,id ega, mis e endatud väe;a kergelt 

loone sokkel on markeeritud kitsa simsiga, alumine korrus kujun 

d atud madala so.klikorrusena, tema seinapind on kõikides fassaa-

dides rusteeri tud. KoJ.,ruste vahel on lai, profileeri tud vahevöö 

Teine korrus on peakorruseks. Pealeehitusel hoone keskteljel ja 

otsviilude all on lai, lame vahevöö. Pealeehitus omab viilka tu-

se, millel viilus kitsas räästakarniis, kujundat..ud hammaslõikeg 

Soklikorruse aknad on väikesed, pea ruudukujulised, 3 suur 

ruudue;a. Esifassaadis on nad kaunistatud profileeri tud lukukivi 

dega, teistes fassaadides aga lamedate krohviääristeba. Peakor-

ruse aknad on suured, kõrged, piiratud l~ohviüäristega, mis ak-

na all puuduvad, külg.mised on aga all pikendatud. Esifassaadis 

on krohviäärised proi'iiliga. Keskteljel asuvad esifassaadis 

kolma akent (kesKmine on uksaken, pääsuks rõdule), on kaetud 

seinast tugevalt eendatud ja proiileeritud karniisidega kolm

nurkfrontoonide~a. Esifassaadi külgrisaliitide kolmest aJ.r...nast 

keskmine on kaetud profileeritud ja eenduva horisontaalse fron

tooniga. Raamistik on suurte, 3 ruuduga. Pealeehituse kolmest 

aJr,nast keskmine on suur segrnentaken, äärmis ed väikesed ja rist

külikukujulised, omavad Yxohviääriseid ja karniisi aknalaua all, 

mis toetatud hammaslõikega. Otsviiludes on kolmest aknast kesk-
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mine väga väike, 2-ruuduline, ääristavad aknud on esifassaadi 

pealeehituse akendega analoogilised, 3-ruudulised. Viilu tipus 

on suur segmentaken. Viilude akendel on vaid lihtsad krohvi

äärised. Aknad sokli- ja põhikorrusel on esifassaadis rühmita

tud korrapäraste vahedega kolme aupa, tacafassaadis esineb 

viie ja kolme aknalisi rühmi. Katuseaknad on esifassaadis kor

rapäraselt, 2 kummalgi pool pealeehi tust, tagalcülj el on korra

päratu paigutusega 3 akent. Need on viiluakendega v~rdsea suu

rusega 3-ruudulised, kaetud viilkatustega, millel lihtsad 

lauast räästakarniisid. 

Hoone esifassaadis on algselt paiknenud sammastele toetuv 

lai rõdu, mis kaasajal täies ulatuses ümber ehitatud betoon

plaadi ja kivi tulpadega ilmetuks rõduks. 

Ruumid hoones on ani'ilaadsed. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poole lõpust või keskelt, 

ta on klassitsistlikus stiilis. Kasutatakse adminruumidena ja 

korteritena ja on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on säilunud vähe, nad paiknevad enamikus mõisa

südamikku läbiva tee ääres klindiastangu jalamil. Olulisemad: 

Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekorruseline puithoone, 

millel lakatube hoone otstel ja väike juurdeehitus hoone taga

küljel keskteljel. Viimane asub hoone pikitelje suhtes risti. 

Hoonet katab üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eter

niit), juurdeehituse katusehari on põhihoone katusest madalama- 

Seinad on vooderdatud rõhtlaudadega. Aknad on kitsad, kuid kõr

ged, 8-ruudulised, ümbritsetud kits aste piirdelaud ad ega, aseta

tud üldiselt korrapärasaüt. Viiluaknad on madalamad, 6-ruuduli

sed. Kaasajal on hoonele püstitatud näotuid juurdeehi tusi, alg

ne hoone võib pärineda aca XIX saj. II poole keskelt. 

Töölis el arnu on Y"..r oh vi tud väike ühekordne kivihoone, .mis kaetud 

lameda .kelpkatusega, katteks laast, räästakarniisid lihtsad, 
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kitsad ja eenduvad. Akno.d on kõik moonutatud, algsed olid kül

lalt suured, ö~britsetud krohviääristega. Katusel on väike, 

viilkatusega kaetud ka~useaken. Ehitus võib pärineda peahoonega 

samast perioodist. 

Töölistemaja on väike ühekordne puitehitus, mis kaetud laialt 

üleulatuvate räästastega viilkatusaga, katteks laast. Seinad on 

vood erd atud rõh tlaud voodrigu. Aknad on väike s ed, 6-ruudulis ed, 

asetatud ha.rval t. Boone võib pärineda viimasel t saj andivahetu

selt. 

~"e~nikemaja (?) on keskmise suurusega ühekordne krohvitud kivi 

hoone, mille kelpkatuse keskelt tõuseb pealeehitatud lai pui

dust mansru:dkorrus. Viimane omab aknaid kõigis fassaadides, on 

kaetud samuti poolkelpkatusega, katteks laast, räästaste all on 

liLtsad laudkarniisid. Alumine kivist korrus on pritskrohviga 

seintega, millel esi!'assaadis nurkadel ja kahe akna vahel laiad 

liseenid. Keskmise suurusega kits ad 6-ruudulised aknad omavad 

laiu krohvi~äriseid, mille kõik nurGad laie~datud. hlansardkorru

se seinad on laia rõhtlaudvoodriga, nurkadel ja iga ak.."la vahel 

on laudliseenid. Aknad on väikesed, 12-ruudulised ja Qmbritse

tud väga laiade piirdelaudadega. Akende all laic.l t eenduvad ak

nalauad. Hoone võib põhiosas pärineda veel XIX saj. vahetusest 

või veelgi varasemast perioodist. 

Park on suur, Kuid tema põliosa moo~ustab loodusliku puritoluga 

puht tamme ja saare puistu peahoone taga klindiastangu terras

siciel . Peahoone lähem ümbrus on avatud, vaid esifassaadi ees on 

vabalt puuderühmi, V<J.ldavalt jalakas ja vaher. Pa.rc;i puistu lai 

neb mõisasüdant läbiva tee ä~rtel kru1ele poole kü.lgedele, kus 

vabalmjulistes rlihmEJdes pärna, jalaks.t, vahert ja kuuske. Ka 

osa kõrvalhooneist ümbritsetud puude[,a. Vahetult peal1oone t2ga 

oli kitsas ehisaed. 

'fl-
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Pargi seisund on rahul-:lav, hoone·t,e ümbru:s on aga risusta

tud, puistust okaspuud on ·t-ugevalt kahjustatud Kunda tsemendi

tehase lehd tuhas t. 

Saarik peru1oone taga läheb ühel küljel üle looduslikuks 

metsaks , teine külg lungeb terrassina või lõhandikuna :i::..und a 

jõeni . Algselt oli siin j al gr adu . 

Külastatud ja pildis ta tud 1968 . a . 



Loti. to va mõis. 
t 

Peahoone esikülg. 

Lou to va mõis. 
Kõrvalhooned. 
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E:3. MALLA mõis (Uallo). Rüütlimõis. 

Viru-lifigula k/ n, Viru-Fie,ula kolhoos ( Viru-Nie,ula kihel
kond). 

1' eahoone on väga suur liigendatud ki vihaone, mis omab kahekord 

se põhikorpuse, millel madal keldrikorrus ja mansro"dkorrus ko

gu ulatuses. Esifassaadi keskosas on pealeehitus. Hoone vasa

kul tii val on kits as kahekordne pikendus, mis lõpetatud torni

ga, algselt nelja korruse ga • .tioone paremal otsafassaad il on 

pikenduseks kõrged dekoratiivseinad, mis lõpetatud väikese 

ühekordse hoonega. 

l'õhikorpus on kaetud kõrtS.,e murdkelpkatusega, millel murd

sarikas, katusekatteks on plekk. Räästakarniis on väga lai, sü 

gaval t profileeri tud ja eenduv, karniisist madalamal on lai, 

profileeritud vöö. Ka katuse murrujoonel on lai, eenduv ja 

profileeritud puitkarniis. Ka korruste vahel on lai vahevöö, 

esifassaadis eenduv ja kit~a profileeringuga. Alumise korruse 

seinapind alates soklisimsil t on kogu ulatuses rusteeri tud. 

Peakorruseks on teine, mille pinnal on esi- ja tagaküljel rus

teeri tv.d laiad liseenid järgmises süsteemis: esiküljel - li see 

nidega on eraldatud keskmised, väikeste ja ühtlaste vahede ga 

5 akent, samuti äärmine üksik aken tiival. bur&al on paarisli-

seen. Tag~cüljel on liseenid nurkadel ning keskteljel asuvat 

.9uurt väljaehitust ääristavo.te akende järel. 

Alumise korruse aknad on suured ja kõrged, 6-ruudulised, 

nende all on madalad, kuid sama laiad sokliaknad . .Aknad pailme 

vad korrapärast vahedega, tc.gaküljel esineb petikalmaid. Pea

korruse aknad on samuti suured ja kõrged, kaetud lamedate kaar

tega, 6-ruudulised. Akende kohe:ü on lameda kaarega ja nurkades 

alla murtud pikendustega laiad, profileeritud frontoonid. Esi-

fassaadi keskosas 5 akent rõdu kohal on kitsamate vahe ega.. 

Mansard~~orruse katuseaknad on väljaehi tustena, mis to e tu vad 
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räästakarniisile. Nad on krohvimata, puhtalt vuucitud kollases· 

telliskivi st. 

Esifassaadi kesktelj el paikneb 4 alrnaga pealeehi u,s, kesk

mised aknad asetatud paaris, eraldatud s al eda nelj atahulise va 

hesambaga. Aknad on väiksemad., kõre;ed ja 6-ruudulised. Peale

ehitus on kaetud klassitsistlikas vormides ehisviiluna, mille 

külgedel attika, keskel eendatud seinapind on kaetud lameda 

kolmnurkviiluga. Attika ja viilu ümbritsevad kanliisid on een

du vad j a profileeri tud, attika nurk ad el on ehisvaasid, attika 

pind on aga liigendatud lamedate ris tküllikukuj uliste p e tiku teg<: 

Ehisviilust madalamal on lai ja e endatud, profile eri tud vahekal 

niis. Aknad on laiade pilastrite vahel, milledel vahevöö profi 

leeringuga baasi ja karniisiga sokkel, keskmiste akende kohal 

lame kaarpetik, mille kannad toetuvad vahesambaJ.e. Akende all 

on samuti lamedad nelinurksed petikud. 'Pealisehituse külgedel 

on soklile toetuvad voluudid . Analoogiliselt on kujundatud ka 

katuseaknad pealeehitusest kahel pool, kummalgi küljel üks. 

Siin on vaid vormid lihtsustatumad: kaks 6-ru.udulist akend; on 

liidetud, ülal on ainult kolmnurkviil. Karniisid, pilastrid, 

soklid, voluudid jt. detailid kordavad pealeehituse vastavaid 

vorme. Ka tagafassaadis on kaks analoogilist katuseakendega vä1 

jaebitust kahel pool keskteljel paiknevat suurt väljaehitust, 

üks katuseaken on ka parempoolsel otsafassaadil. 

Tag~assaadi keskteljel paikneb viietahuline eenduv ehi~us, 

mille alumine korrus on vaid pikendatud külgseintega, esikülg 

on ava tu.d . Teisi korrus ei kannavad 2 8- tahuli st t&.is- ja 2 

kolmveerand sam.r:l[, st profileeri tud kapi te eli ja baasi ga . külgsein 

te pinnad on rusteeritud. Korruste vahet mu~rkeerib lai vahevöö, 

mis kordab põhikorpuse korrustevd1elise vöö vorme . Teisel kor-

1~usel on igas tabu s suured kearalrnad , ke sL..rnis8s vä e;a lai ja ka e 

tud kõrce kaarega, teistes teravkac.relised. Vastava kG.juc;a on 

kaalmaid katvad proi'ileeritud frontoo~'lid, mis pikendatud all-
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osades liidetud. ~aamistik kõie;is akendes on teravkaarmotiivi~e 

ga. Räästakarniis kordab põhikorpuse räästakarniisi vorme. Väl

jaehi tu s omab ka mansardkorruse viiekelb al ise murdkatuse all, 

mille kolmele küljele avanevad katuseaknad kolmnurkviilude all. 

Ii aed katu.sealrn""d on puLlust vi:ilj aehi tustena, mille vormid .h.orG. a 

vad põhikorpuse tellistest väljaehitustena laotud mansardKorrus 

paarisaknaid kõigis det&ilides, vaid .h.olmnurkviile kandvad nur

gapilastrid on saledamad, fassaadi küle,edel on aknad vaid ühe 

6-ruudulise alrnaga, välisküljele on aga samuti pööratud paaris

aken. Väljaehituse sammaste all on terrass, millelt laskub kõr

ge viisnurkne kivi trepp parki, trepil on külgedel tahu~..,ud .m.aa

kiviplokkidest, üleulatuva plaadiga kaetud lühike ääris. 

Peakorpuse esifassaadi keskteljel on samuti lai, sammaste

le tõstetud rõdu. Selle ristvõlvidega kaetud lage kannavad esi

küljel 4 8-tahulist täissammast, tagaküljel seinapinnal 4 sama

sugust poolsammast, mis omavad baasi, laia eenduva ja profilee

ritud kapiteeli kitsa vööga selle all. Sammaste vahel on esikül 

jel kolme kõrge kaarega ar~aadi, külgedel üks lai, lameda kaa

rega kaetud ava. Esiküljel on arkaadide kandade kohal sammaste 

kohal pikendused laiade liseenid ena kuni eenduva ja profileeri

tud rõdukarniisini. See on piiratud madalate neljatcl1uliste tul~ 

pade vahele paiguta tud metallrinnatisega. Rõdu tulbad on samuti 

sokli ja laia profileeri tud katteplaadiga, mille all kitsas va

hevöö. Võl vi aluse alla saabub kahelt poolt külgedel t kald tee et-; 

tesõiduks peaukse ette. Kald tee omab madala, kaarj a kiviparapet~ 

mis käetud ka ttepl aadi ga ja otstel lõpe ta tud nelja tahulise rnad a 

la sarnbaga, millel soY~el ja profileeritud äärise&a lai katte

plaat. Sammaste vahelt laskub aga kogu ehituse laiuselt esikül

jelt pargi suunas lai kivitrepp, mis piira..,ud külgedelt astmeli

se äärisee;a. 

Peakarpusega liidetud tiibhoone vasakul otsafassaadil on 
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kergelt taand atud nii esi- kui tc.tt.;afassaad.is. Selle alumine 

korrus on rusteerit~d seinapinnaga alates soklisimsilt kuni 

korrustevru1elise vööni. See kordab põhikorpuse vastavat vahe-

vööd. Ratus on väga lame, tema räästakarniis on lai, profileeri 

tud, kuid eendatud ja profileeritud põhikorpuse karniisist ta

gasihoidlikumalt . See tiibhoone on 5aleriiks, millel aknad põhi 

liselt esifassaadis . fagaküljel on üksikud aknad või petikud . 

Esifassaadi alt.:unis e korruse seinapind on liigendatud suur te 

kaarpetikutega, mille pind kaetud pritskrohviga. Keskmine pe

tik on lameda kaarega j?- selles on kolm liidetud akent . Heed on 

kitsad ja kõrged , 6-ruudulised, omavad kõrgeid kaari. .Aknad on 

seejuures piiratud krohviääristega . Kaks ääristavat kaarpetikut 

on kõrge kaarega, siin on ieas kaks kõrge kaarega samalaadset 

akent. Teisel, peakorrusel on aknad samuti rühmitatud : 2- 3- 2. 

Rühmad on ääristatud ja eraldatud pilastri tegc.., mis toetuvad 

aknalaudade joonel kulgevale profileeritud vahekarniisile ja 

omavad selle all kuni korrustevahelise vahevööni sokleid astme-

lise profiiliga baasidega. Ka liitakende vahel on kitsad pilast 

rid, mis omavad analoogilisi sokleid. Akende kõrged kaaravad on 

kaetud profileeritud kaarfrontoonidega, mille kannad toetuvad 

akendevahelistele pilastritele või konsoolidele aknarühmi eral

davate laiade pilastrite külgedel. Tiibhoone katusel on väike 

pealeehi -us puhta vuugiga tellistest, kitsaste, 6- ruuduliste 

akende ja lameda katuse ga. 

Vasaku tiiva lõpetab nelja ahuline ja kollile korrusega nur

gatorn, mis esifassaadis tiibehitusest kergelt eendatud, taga

fassaadis vastavalt aga taanda ud. Torni alakorrus on rusteeri-

tud seinapinnaga. Siin on esifassaadis väike kõrge aken, kaetud 

lameda kaurega, 6 ruuduga. Teisel korrusel, mis eraldatud laia 

vahevööga, on kõr ge kaarega suurem aken, 6-ruuduline, omab pro-

fileeri tud kaar:fron tooni. Tagafassaad is on aken petikuna. Kol-
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mas korrus on eelmistest vähe kitsam, eraldatud laia vahekar-

niisiga. millel kitsas profileeritud vöö. Selle korruse nurgad 

on ära lõigatud. EEi-, taga- ja külgfassaadi avanevnd teise 

korruse aknale analoogilised kaaraknad. Torni tagafassaadil 
..., 

on kitsas, lahtine rõdu, mis ulatub ka otsafassaadile. Sellel 

on histori tsis tlike detailid ega valatud metall tulpadega rinna-

tis, millel sepisvõTe, kaunilt kujundatud spiraalide ja taime

motiividega. forni kiviosa lõpetab lai, eenduv ja profileeri-

tud räästakarniis. Al~selt tõusis sellelt mansardKorrusena 

murdkelpkatus, millel oli igas neljas küljef' üks mansardaJ~en 

kolmnurkviilu all, kuj undusega, nagu teised mansardiakend e väl 

j aehi tu s ed pe akorpus el. Tornikatuse tipus oli lipu varr as . Tä

napäeval on see pealeehitus hävinud. 

Peakorpuse paremal tiival on otsafassaadi s ~:ergel t taan

d atud kõrged müürid, mille vahel on väike sisehaav ja selle su 

leb otsal väike teenijate majake . .Bsifassaadis on selle müüri 

pind rusteeri tlld ja liigendatud kolme suur e kaarpetikllga, äär-

mised kõrge kaarega, keskmine laiem ja lamed a kaarega. Sein 

lllatllb peakorpuse h.orrustevahelise vahevööni ja on kaetud laia 

astmelise profiiliga karniisiga . 

Hoone siseruumid on anfilaadsed . hoone alakorrusel on 

sullr vestibüül keskteljel, tema h.obal aga suur saal. Vestibüü-

lis esineb väga kauneid keraamilistest plaatidest kivipõrw~

daid , millel historitsistlikus stiilis mustrid, s.h. taimemo

tiivid. Saali klljundllses on leida peeQ~orenessanssmotiividega 

dekoori, osa maalint;utena lae plafoonil akantusspiraalide ja 

maskaronid ee:,a, osa stuKina suur el l'osetil lae plafo oni kesk

osal. Siin on sullrepärases töötlllses spiraalsed taimemotiivid, 

l{raatervaasid ja akantusmotiiv. Leidub ka meandrit. imaloogi-

lisi dekooriaet&ile leidub teisteski rllumides. Leidub üks his-

toritsistlik kahheahi. 

Seega on peahoone mitmes etapis valminlld ehitus, oma lõp-
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liku ilme on ta omandanud ilmselt eelmise saj andi lõpus, ta on 

omandanud historitsistlikus stiilis ku.junduse, kus kõrvuti ba

rokk- vormid ( tornid e murdkelpkatus ed), pseudogootika ( ter avkaa

relised aknad tae,afassaadi vdlj aehi tuses), pseudorenessanss 

(e4lkõige siseruumides) kui ka klassitsismist laenatu (kolm

nurkviilud, pilastrid jm.). Teatav osa ehitustöid võis toimuda 

veel XX saj. alguses (põrand ad vestibüüli s, mõned katuseaknad, 

jms.). Hoone tuun.iku näib moodustavat aga vanem ehi tu s, mis 

võis pärineda veel XVIII saj. lõpust või saj andivahetusel t, 

olles teataval määral veel baroklik või varaklassitsistlik ehi 

tu s. 

Hoone on maha jäetud, kuid rahuldavas seisundis. 

_õrvalhooneid on erakordselt palju, nad paiknevad osa peahoone

ga seotud, ühtses ansamblis, osa asub pargi küljel ja paeastan

gu äärtel korrapärastea rühmades. Olulisemad on: 

Teenijatemaja (?) esiväljaku äärel on keskmise suurusega ühe

kordne krohvitud paekivihoone, mis kaetud seintest kõrgema 

poolkelpkatusega, katteks eterniit. Poolviil on ümbritsetud 

laia, profileeri tud karniisiga, sama külgfassaadid e räästastel. 

Aknad on võrdlemisi suured, paigutatud ebaühtlaselt, esineb pe

tikaknaid. Esifassaadis on rühmitamist: keskteljel uks, ääris

tatud 2 aknaga kummalgi pool, üks aken tiibadel eraldatud laie

ma vahega. Akendel 6 ruutu . hoones on keskel mantelkorsten, 

ümbritsetud anfilaadsetest tubadest. J:Ioone võib pärineda IX 

saj. algusest, ta võis olla algselt valitsejamaja. 

Laudad-tall samas on väikese, korrapärase hooneterühmru1a, mus 

tall asetatud esiväljaku äärele , eelmise hoonee,a samale ehitus

j oonele. Tema taga on hoonetega osalt piiratud maj andushoov, 

k~hu pä~seb eelmise hoone ja talli vru1ele ehita~ud müüris paik

neva värava kaudu. Hooned on lcrohvitud, paekivist. Tall on see-
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juures teistest kõrgema poolkelpka use6a, katteks S-kivi. Teis 

tel katustel on laastukate. Talli poolviilul ja räästastel on 

lai profileeri tud karniis . Avad on kaetud lamedate kaartega, 

vähesed aknad on seejuures väikesed . Hoone võib pärineda XIX 

saj. algusest . 

Värav kõrges müüris on kaetud võrdlemisi kõrge kaarega silluse 

ga. Müür on krohvitud, paekivi hulgas leidub ka maakivi . Raja

tis võib pärinad a hilisemast ajast . 

Ait on suur , krohvitud kivihoone. fa on kaetud seintest kõrge

ma poolkelpkatusega, katteks vormikivi. Poolviilu- ja räästa

karniis kordab talli karniisivorme , siin vaid on poolviilu all 

krepitud karniis . Viiluväljas on suur segmentpetik, milles la

kauks . Esifassaadis on rida hilisemaid uksi, kaetud lameda kaa 

re ga, kuid on ka kaasaegseid suuri uksi . Algsed on mõned väike 

sed nelinurksed petikud esifassaadis ja otsctfassaadi mõned la

meda kaarega kaetud väikesed avad (uks , aken) . Hoonet võib lu

geda klassi t.s i stlikuks, ta võib pärineda XIX saj . I veera.ndist 

Valitsejamaja asub majandushoonete rühmas . ta on suur ühekordn 

krohvi tud paekiviho one, millel tube lakas hoone otstel. Hoonet 

katab poolkelpkatus, katteks laast. Räästad ja poolviil on pii 

ratud laia, profileeritud karniisiga, mis poolviilu all krepi

tud . Aknad on võrdlemisi suured ja kõrged, 6-ruudulised, aseta 

tud ühtlaste vahede ga, esineb p eti.k.aknaid. Viilus on kaks väLc 

semat 6-ruudulist laka akent. hoone võib pärine<ila XIX saj. I 

poole keskelt, ta on klassitsistlikus stiilis. 

Tall valitsejamaja juures on kr ohvi tud pae- ja maakiviehi tu s, 

väike hoone viilkatuse all, mis kaetud laastuga , räästad l aial 

üleulatuvad. Omab väheseid väikseid ja l amedaid aluw.id. Võib 

pärineda JIX saj. II poole keskelt . 

6 
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Viinavabril on suur ja liigendamata paekiviehitus, kaetuc.. 

pri tskrohvica. 1ioonet katab kõrge ja laialt üleulatuvate rääs

tastega viilk .... ·(Jus , katteks laast . Omab ki tsaid nur ealiseene . 

Aknad ( rekonstrue erimisel ) on väike s ed , ümbritsetud telliste ga 

ja kaetud lameda kaarega. Nad on asetatud ühtlas1.e vaLeder;c:. 

Roone keskteljel on kc.ks suurt ust, millel lai ääris ja lameda 

kaare~a sillus . Ehi tLls võib pärineda :XI~ saj . III veerandist , 

kuid on hiljem rekonstrueeri tud ( ka·;us). Ümberehitus toimub ka 

kaasajal . 

~nikumaj a (?) on keskmise suurusega krohvi tud paekiviLoone , 

ühekorruseline ja kaetud lameda viiikatusega (sisse langenud). 

See omab eenduv aid ja profileeri tud viilukarniise , sar::lalaad

seid, kuid laiemaid räasta- ja vi ilualust karniisi . hoone nur

kadel on laiad nurgaliseenid. A.knad on keskmise suurusega ja 

peaaegu ruudukujulised, ümbritsetud väga laiade krohviääriste

ga. Uks e kohal on horisontaalne karniis. Ehi tu st võib lugeda 

klassitsistlikuks , ta võib pärineda XI.L saj . II veerandist . 

Aed on piiratud cõrge paekivimüüriga, milles maaki ve . Omab mõ

ne värava, mis kaetud 1 am eda kaare ga . 

huivati on krohvimata ja lõhutud maakividest ehitus, mille põ

hiosa kahekorrusel ine , otsafassaadis paikneb ühekordne kitsas 

pikendus . Avade küljed ja nurgad on laotud tahutud paekiviga, 

seotud müüriga hambuvate plokkid ena . Hoonet katab kõrge viil

ka tu s , katteks eterniit; vaid juurdeehitusel on algselt olnud 

lame viilkatus , mis hiljem tõstetlld . Avad on ristkülikukujuli

sed , aknad seejuures väikesed, lamedad, V&id juurdeehituse vii

lus on ümaraken. Hoone korsten on lihtne, ülalt ahenev , nelja

tahuline paekivikorsten . ~hitus võib pärineda XIX saj. lõpuvee

randist . 

Ait samas on keskmise suurusega pae- ja maakivihoone, mis kae

tud õhukese krohvikihiga., maakivide põsed krohvipinnal. Omab 

r 
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kõrge lakapealse, kuhu viib otsviilus suur uJ •. s, ääristat..ud rom

bikujuliste lakaakendega. 11 on suur, lameda kaarega kaetud 

uks. h.att.ls võis olla algselt poolkelp, mis tänapäeval asendatud 

~i~saste, üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks eter

niit . hoone võib parineda XIX saj. II poole keskelt. 

Tuulik on ühtlase abeneva koonusena tõusva kehaga maa- ja paeki 

vist. - 'l'a on kolme korrusega. Väikesed ja kits ad aknad asuvad 

kohakuti ukse peal, mis kaetud lamedate kaartega. Tuuliku puit

osa on hävinud. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Laudad-töölistemajad valitsejam&ja juures moodustavad mitte 

suure nelinurkse sisehooviga korrapärase hooneterühma, kus hoo

ned kolmel küljel. Domineerib ehitusterühmas keskmise suurusega 

krohvimata laut (?), maakivihoone, millel nurgad laotud paeki

vist, müüriga seotud hambuvate plokkidena, avada küljed laotud 

tellistega, seotud müüriga samuti hambuvalt. Hoonet katab lame 

viilkatus üleulatuvate räästastega, katteks eterniit. Viilu tor 

milaud on profileeri tud. Aknad on asetatud ühtlaste vahede ga, 

nad on kitsad ja kõrged, 8-ruuiulised, silluse kohal on kitsas 

ja lame kaarfrontoon. Ka ukse ·kaarsilluse kohal on samalaadne 

frontoon. Uks on vcU.gmikuga, uksepind vooderdatud kalasabamust

ris laudistusega. Viilus on kaks suurt üromareust akent 4 ruudu

ga , piiratud een~uvate tellisääristega. 

Hoone otsa~assaadiga liitub hoovi sulgev kõrge müür, mis 

laotud laudaga analoogilises müüritehnikas (krohvimata maakivi, 

paekivist hambuvate plokkidena äärised jms.). I1lüüri katab lai, 

eenduv karniis . Müüri s on avar ja kõrge värav, mille portaal 

tellistest, kaetud lameda kaare5a sillusega. Värava nurkadel 

on laiad liseenid, mis lõpetatud vahevööst kõrgemal neljatabu

liste külgtorr.~.ikestega . Värava keskosas on kõrgem ehissein, mis 

kaetud kolmnurkviiluga. Selle pind on astmelisalt kaetud suure 

petikuga. 
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lii lau t (?) kui müür väravaga on histori tsistlikus stii 

lis ehitused, pärinedes ilmselt XI saj. IV veerandist. 

Ehituste rühma kuulub küün, mis on keskmise suurusega 

neljatahuliste kivitulpadega, mille vahed olid varem täidetud 

pui tseintega, nüüd osalt ümber ehitatud. Hoonet katab laastu

katte ca ja üleulatuvate räästastega poolkelpke..tus . Ehi tu s on 

eelmisega ilmselt samaealine. 

•röölismaj a samas on väike ühekordne pui theone poolkelplea tu s e 

all, millel üleulatuvad räästad, lastukate ja pU.stlaudadest 

otsviilud. Aknad on kodanlikul perioodil ümber ehitatud, na01 

ka kogu hoone rekonstrueeritud . Kaasajal on seina katteks tõr 

v apapp . Ehitus võib algselt pärineda XX saj . alc_usest. 

Laudad peahoone lL".heduses on kahe küllalt pika hoonena, mis 

asetattJ.d täisnurga all. Sililunud on ase ühest hoonest. Ehitus 

on krohvitud paekivihoone, mis kaetud seintest kõrgema pool-

kelpkatuseg&, katteks S-kivi, osalt juba eterniit . R"ästad on 

liht~a laia krohvikarniisiga . .Algseid almaid ei ole säilunud. 

Varemetes asuva teise lauda aknad on ühtlast e vahede ga aseta-

tud, väikesed, lameda caarega kaetud avad . Ehitused võivad 

pärineda XIX saj . I poolest . 

1!_9-s viinavabrik on keskmise suurusega liigendamata kahekorrusE 

line ehitus, mille müLl.rid on krohvimata, lõhutud maakividest, 

avade küljed ja nuTe;ud lao-~.ud tahutud paekividest, seotud maa-

ki vigc. hambuvate plokkid e a. Korruste vahel on lai pL.eki vi vöö 

kitsaste karniiside vahel. I:i tsas vahekarniis kul.zeb ka teise 

karTuse almalatJ.d ad s joonel. noanet ke: ttis lame viilka tu s, mis 

varisenud. 1-1.lumise korruse ukse- ja almaavc..d on kaetud lameda-

te lcaartegc., teisel korrusel kõrgete kaartcga . Otsafassaadil 

a.lr...ns.d 3 a.Jr,_nalises rühmas, külgfassaad il r~ib.mi t a ... vud 2 aken t . 

.Ehitus on seega histori tsistlikus stiilis, võib pL:.rineda ... TA. 
saj. lõpuveerunJ.ist. 
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h.öök-teenijateelamu peahoone otsal (pnrempoolses otsafassaa

dis), mis seotud viimasega kahe kõrce müüriga, on krohvi tud 

kõrge ki vihoone, mille seinapinnad on kogu ulatuses rusteeri

tud. Hoone lame katus on varjatud kõrge parapetiga kõigil vä

liskülgedel, mille all lai vahevöö, kitsa, profileeritud kar

niisiga. Parapetti katab kitsas karniis, vahevöö ja karniisi 

vahel on tema pind liigendatud liseenidega. Aknaid on vähe, 

need on võrdlemisi suured , ristkülikukujulised. Otsafassaadis 

on hoonel lai sissesõit sisehoovi, mille väravaava on kaetud 

lameda kaarega. Selle eenduv silluskaar on _ülal lahendatud kre

neleeringuga. Hoone võib pärineda XI saj. lõpust, ta on pea

hoonega analoogilises historits1stlikus stiilis. 

Park on võrdlemisi suur, 6,2 ha, ta läheb sujuvalt üle suureks 

parkmetsaks tagaserval, kuigi põhiplaanilt on ta korrapäraste , 

paralleelsete külgedega pikk park. Peahoone on asetatud klindi

astane,ru äärele pargi keskteljel ja keskel. Hoone ette jääb kor

rapärane piklik välja , raami tud kõrvalhoo:e:e.tega ja külgteedeg~ 

ois kaarduvad peahoone ees ettesõiduks. Sissesõidutee on sirge, 

mis suunatud peahoone kesktelwele, ta on ääristatud lehtpuual

leega (saar), nagu ka mõisast mööduv maantee . Esiväljaku ees 

tee kaardub külgedele, väljaku keskteljel jätkub sirge jalgtee

na peatrepini. Puud on sellel korrapärase planeeringuga väljal, 

vastupidi asetatud vabade l.'ühmadena, tiheda istu tusviisiga. 

Nad on väljaku äärtel, sulgedes kõrvalhooneid, samuti suures 

ulatuses ka peahoone esifc..ssaadi, kus lisaks: ka madalaid põõ

said ja elupuid.Park peahoone taga on l&skuva reljeefiga ja on 

samuti segastiilis. Astangu äärele asetatud peahoone ees on 

muld terrass, mis on algselt omanud äärise, pargi sücavusse 

laskub rida tasandatud pinnaga terrasse, mis võivad tähistada 

siin asunud vanemat', regulaarset parki. Hoone tagafassaad on 
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avatQd pikale tagaväljakule, mis ääristatud vabakujuliste ti

hedate puuderühmadega, terrassid on vaba piirjoonega kQlgede

ga aasadeks . i~ärtel on puude all ka allikalise toitega tiike. 

Liikidest on domineeriv vaher , jalakas, pärn. On loodud kont

rastseid rühmi vormilt ja värvilt: siberi nulud - vahtrad , 

vahtrad - llobukastanid. Vahetult peahoone taga ülemisel ter

rassil on ka mägimändi, väljakute külgedel lehist. Puude alusil 

on tihendatud dekoratiivpõõsaste ja katkujQure suurte kogumi

kega . P e ahoonest avaneb kaugvaade parkmetsale . 

Lehtpuude rQhrni on ka vali tsej arnaj a ümbruses. Teised kõr-; 

valhooned on enamalt kõrghaljastuseta. 

Pargi seisund on halb, ta on vald av alt maha jäetud, esi

väljak seejuures risustatud ja lõhutud juhuslikest teedest . 

Külastatud viimati 1971 . a., pildietatud 1968 . a. 

r 
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Malla mõis. 

Peahoone esikülg. 

Malla mõis. 

P e aho one t agal{ül g . 

~J 



64. MEREKÜL mõis (:1\.erreküll) . Kõrvalmõis, kuulus Inju mo1sa 
juurde . 

Viru- J co.agupi k/n, E . Vilde nim . kolhoos· (Viru- Jaagupi k.hlk. 

Peaho~ on väike , ühekorruseline puithoone, millel viilka.tus, 

katte~ .. s vormikivi, osalt ka laast . KLi..lgfe.ssaau.id s omab laiu 

ja ee.duvaid, lihtsaid lauast räastru{m·niise. Seinad on kaetud 

rühtlaudvo odriga. Ho one ühtlaste vahedega rua1ud on 4-ru~duli

sed, kõrt:,ed. Uks asub ho one paremal tiival, on kae tud l ameda 

v arikatusega, mille ees madal kivitrep p . Ho one võib pär i neda 

~IX saj. lõpust või käesoleva algusest. Ta on kasutusel el amu-

na ning heas seisund is . •ra on ilm sel·.., kod anlikul periood il olu. 

liselt rekonstrueeritud . 

Kõrvalhoon~ on vähe, neist säilunud Ül~sil:ud . Hooned puikne

sid väikese majandushoovi ümber erilist ansamblit moodustarn~ta 

Tall on keskmise suurusegg kro 1vi tud hoone pae- ja maalüvi st, 

viimase põsed kohati müüripinnal . Hoone omab seintest kõrgema 

kelpkatuse, millel lactstukate, räästad laialt üleulatuvad . .... t 

katuse ülanurkadel on alles unkaavad , siis algne kattematerjal 

võis olla õlg. On üksikud aknad, väikesed ja väga kitsad , 2-

ruv..dulised . hitus võib pärineda .liX saj . II poole algusest 

või keskelt. 

Laut-küün-lambalaut on keskmise suurusega liigendatud hoone . 

Põhiosa moodustab mitte suur laut , millel õhukese krohv ikatte

ga paekiviseinad , üleulatuvate räästastega viilkatus , katteks 

eterniit või laast . Sarikajalad on kujundatud. Otsviil on püst 

laudadest , teine otsviil ei ole algne , kun~ osa hoonest on va-

remeis . Omab lcuned a kaarega kaetud avasid . Aknad on keskmise 

suurusega ja 6-ruudulised . 

Ehitusega liitub tagaküljel krohvimata pae- ja maakivimüü 

ridega küUn~ Sellel on üleulatuvate räästasteea viilkatus, 

katteks laast . Omab suuri, lameda kaarega kaetud väravaid . 
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Põhikorpus võib pärineda XIX saj . IV veerandist, küü.n võib 

olla mõnevõrra hilisem . Lambalaut (?) on viiike, madal juurde

ehitus puidust lauda esiküljel, vasakul tiiva.l. See on kaetud 

lameda viilka tu sega, katteks et erni it, mille räästastel on 

lihtne laudkarniis. Seinad on vooderdatud rõhtlaudadega. 

Ehitus võib pärineda XX saj. al@. sest. 

Park puudub, on üksikud puud ning hoone küljel asunud aed, 

milles mõned tiigikesed. 

Külastatud j a pild istatud 1969. a. 



-

(Inju)-Meriküla mõis. 
Feahoone esikülg. 



65. METS.AJ',ICIS ( Karlsbrunn). Poolmõis. 

Tamsalu k/n, Aavere Invaliididekodu osakond (Järva-Jaani 
Kihelkond ) . 

Peahoone on võrdlemisi suur kaLekordne, liigendatud pui thoone, 

mille põhikorpus on kaetud lameda viiikatusega (katteks eter

niit), sellel laialt üleulatuvad rähstad, sarikajalad ja neid 

kandvate kensooltalade otsad on kujundatud, viimane sarikapaar 

vi ilus o~1 avatud. Samalaad s ed katused on verand al ja tiibhoo

nel, viimase hari ulatub põ:Q.ikorpuse räästa alla. I1oone seinad 

on alates seklist kuni aknalaudad e joonel kulgeva vahekarniisi 

ni kaetud püstlaudadega, kõrgemal, kuni korrustevahelise kar

niisini - rõhtlaudadega. Teisel korrusel sama kordub. ~urkadel 

on kitsad lauast nurgaliseenid. Eo one aknad on kõrged, 6 -ruudu 

lised ning piiratud profileeritud piirdelaudadega. ~Ula üla

servas on kitsas karniis. Valdavalt on aknad paigutatud ühtlas 

te vahed ega. 

Hoone esiküljel on alumisel korrusel laiendus, mis ühe

kordne ning eendub ühe toa laiuselt. :b·assaadi keskteljel on 

ühekordse osa peal lai palxon, mille räustad on põhihoone ka-

tuse räästastega samal kõrgusel. Alumise korrus~e seinte voo-

derdus ja akende kuju kordavad põhi orpuse vastavat kujundust, 

v aid palkoni all on 4 liidetud akent. Palkoni aknad on suured, 

samuti liidetud, nad omavad erisuuruste, ristkülikukujuliste 

ruutudega raame. Esifassaadi parempoolsel nurgal, ulatudes ka 

otsafassaadi, eendub ühekordne esik peaukse ees. See on 6-tab.u-

line, kaetud väga lameda katuse ga. 1' alkoni karkass on seina 

pinnal, tema vahe on täidetud püstlaudadega. Igas tahus asuv ad 

keskmise suurusega aknad on Kuusnurga, rombi ja kolmnurga kuju

lised. Esiväljakule laskub lai trepp . 

L.oone tagaküljel on parempoolse fassaadi tae;a tiib ehi tu s, 

mis otsafassaadist kergelt taandatud. >J 
ee on pi.kk, Kahekordne 
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ehi vUS, millel .Qli seinte pindade ja aker ... de kujundus kordab pÕ

hikorpust, almad paiknevad ebaühtlaselt , k& teine korrus on ma-

d alam . 

Relj eefist tingituna on põhikorpuse v asa}:poolsel otsafas-

saadil rõrge maakivisokkel, mujal on see vä e,a madal . 

Hoone on ilmselt viimase sajandivahetuse piirilt p&rinev 

ehitus, ta on kasutusel invaliidide kodu põhikorpusena ning 

heas seisund is. 

Kõrvalhooneid on vähe, nad e i moodusta peahoonega ühtset ansamb 

lit. Olulisemad on: 

Tdölistemaja on v~ike, krohvimata, lõhutud ja klombitud maakivi 

dest ühekordne hoone, millel avade küljed ja uurgad on tabutud 

p ae.1:ci vi st, müürid e ca seo tud hamouvate plokkid ena . Müüri tehnika 

on kõr ce kv aliteediga. il oonet katab üleulatuvate räästaztega 

v iilkatus, katteks lac..st. Aknad on võrdlemisi suured, 6-runduli 

sed. Lakaaken , millel sam ti eelkirjeld a-tud ääris, on väikseo. 

Hoone on peahoonega ilmselt samaealine. 

Kuivati - ait on kitsas , kuid võrdlemisi pikk kiviho one, mil le 

m~iürid, av ad e kuj uno us ja viilkn tu s on eelmis e ehi tu sega sama-

laadne, v aid katus on l arnedam ja avadel on lamedad kaared . 

Omab lihtsa , nelj atahulise kuivati korstna, telliste st. Ehi tu·s 

on eelmistega samaealine. 

Lau t · a tall on kaks paralleelselt aseta.-... ud keskmise suurusega - --
maakivihoone t, mille vahele j ti.ub piklik sisehoov, otstel sule-

tud mülirid ega. Ehi tused on k-'-·ohvimata, lõhutud roaaki vis~ , nur-

gad ja ava'e kliljed, nagu eell:.irjeldatud hoonetel . Katused on 

laastukatteea ja üleulatuvate räästastega viilkstused (osalt vc 

risenud) . 1mad on lamedad, vC::.ikesed .. dooned võivc..d pd.rineda 

teistege samast perioodist. 
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:t'-elder on vaike, põhiosas maapealne ehitus. Ta on ... -caetuõ. kit-

sal·ti üleulatuv&te rc..ästastega viilkatt::tsega, millel sarikajalad 

kujunda~ud, viiluserv kaetua ·"ormilauaga. Seinad on lao"tud lõ-

hu"tud maakividest, ava piiratud tellistega, mis seotud müQriga 

hambuvate plokkidena. val on lame kaar. Ehitus võib pärineda 

viimase sajandivahetuse piirilt. 

1üün on keskmise suuruseg& ehitus, millel neljatahulised tui

bad on lõhutud maakivist , nende vahed on täidetud rõhtplanku-
I 

dega. Hoonet katab kõrge laastukattega viilkatus, J...a.;l;.t€ räästad 

on üleulatuvad. Viilud on kaetud püstlaudadega, viilu all lai 

tuulelaud . Hoone võib pärineda nat:,-u eelmisedki , saj andivahetu

se piirilt. 

Park on väike, kuid võrdlemisi ilmeka kujundusega vabas planoe

ringus . Pargi puistu on valitud rühmades puudega: pärn-kask, 

pärn-kuusk . On ka vru1ert, saart , üksikud hobukastanid ja nulud. 

Väljakuid on hoone tagaküljel suurem ja esiküljel väiksem. Vii

mane on liigendatud dekoratiivpõõsastega . Puud üldiselt ulatu-

vo.d peru1oone seinteni , avatum on vaid tagafassaad . Ettesõit 

hoonele on paremalt kQljelt , esiväljaku äärel, ringtee puudub. 

Et park ja mõi sasQ<l amik asu vad väike sel põllustatud alal suure

ma metsamassiivi keskel, lamedal künnisel, on po.rk oma silueti

ga maastikus tugevaks dominandiks. 

Pargi sei~und on rahuldav, risustavalt mõjuvad ajutised 

kuurid . 

Külastatud ja pildistatud 1S7o . a. 



Metsamõis. 

Peahoone esikül g. 



66. MB'fSIKU mõis ( L.etzikus). Rüütlimõis . 

Vihula k/n, Viru kolhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoone on hävinud, oli ilmselt keskmise suuruseg& puithoone . 

.h..õrvalhooned paiknevad peahoonega seotud ansamblis . leid on 

keskmisel hulgal, kuid pea kõik varemeis. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on pikk ühekordne krohvitud paekivihoone, mis 

keskosas kellerdatud, omab lakatube hoone otstel . Ehitust kat

tis (säilinud osaliselt) seintest kõrgem poolkelpkatus, kat

teks S-kivi . Omab kitsaid, lihtsaid poolviilu- ja räästak.ar-

niise . Hoone keskosas on aknad suured, äärtel kitsad ja ühe-

poolega. Avad on kõik kaetud lameda kaarega . Keldrikorruse ak

nad avanevad ho one keskosa akende all .ihamedate väikeste avade-

na. Hoone keskteljest v asakule paigutatud peaukse ees on k i t 

sas kivitrepp kõrgete ääristega. hoone võib pärineda XIX saj . 

I poole keskelt või II veerandist, ta on klassitsi stliku kä

sitlus ega . 

Tdölist~aja (?) oli samalaadne ehitus , samast perioodist ja 

materjalist, temast säilunud osa müüre . 

Ait-kuivati on massiivne ühekordne krohvitud paekivihoone , 

mille l on ruume lakas . Hoonet katab laastu ja S-kivi kattega 

poolkelpkatus (enamuses sisse langenud), millel kitsas, astme-

lise profiiliga poolviilu- ja räästakarniis, viimane viilude 

all krepitud . Hoonel on mõned, väga väikesed, kas lamedad või 

piklikud aknad . Omas ka väikese katuseakna, millel oli viil

ka tu s . Poelviilus on kitsas segmentkaarega viiluuks . Hoone si

seruumidest on osa võlvitud ristvõlvidega. Ehitus võib pärine

d a XI X saj • I I veerand i st . 

.Ait (?) on keskmise suurusega, krohvimata seintega paekivilloo

e, mis kaetud laastukattega kõrge viilkatusega. Omab ki~said, 
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astmelise profiiliga viilukarniise, külgfassaadides on räästad 

kitsalt üleulatuvad. Hoone võib pärineda 11X saj . III veeran-

dist. 

Laudad-tööliselamu moodustavad keskmise suurusega hoonetekomp

leksi, mis suletud nelinurkse hoovi väliskülgedel. Säilunud 

vaid osa hooneist (elamu). omineerivad kaks paralleelhoonet 

- laut ja elamu, mis teistest kõrgemad, ühendavad ehitused ja 

vahemüürid on madalamad. Hooned on krohvitud, paekivist, kaetu 

viilkatustega, millel kitsalt üleulatuvad räästad, shilunud 

osal on eterniitkate. vad on kaetud lamedate k&artega . Elamu 

aknad on seejuures kitsad, 6-ruudulised, viilus on ristikujuli-

ne, krohviäärisega lakaaken . Piirdemüüris asuvad ka.::::s suurt 

sissesõ:i'..duvä1·avat , omavc..d larueda kaarsilluse puhtalt talm"tud 

paekivid est . Ehituskompleks võib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt . 

Viinal{öök oli väiksem paekiviehi tu s, mi s asus U.Lel saarel tii

gis . Ta on hävinud pea vundamentideni. Võis pärineda .AIX saj . 

keskelt. 

Park on võrdlemisi suur ja vabakujullse planeerin~uga. Sisse

sõidutee kulgeb pargi äärel, avanedes esiväljaku küljele , kus 

kaarjas tee peahoone ette . Peahoone asub pargi tagalüljel, te

mast avanesid vaated maastiltku . Esiväljak on poolkaärekujuli e 

j a piiratud tihedat e puuderühmad ega. P ar Li s hoone ees on väike-

seid pargiv&.lusid ja ride. tii~\.e, mill es saari .. aäreclod meenu-

tav.:Jd p a.T c:imetsailmelisi alasid vald a v alt saartega. I>.~.uid u d omi-

neerib v aher , kask j 8 pärn. Belkõige kasega on rü.hmi tatud kuus-

ki, on l{a le iseic. Valitsejamaja ees väike pG.r iala, .1w.st suur: 

dub peahoonele harvalt asetaLUd v ru trB.tega allee . Parh on maha-

j ··etud ja täies ulc.tuses metsistuv. 

l\..ü.lastatud viimati lS7o. a ., pillistdtud 1c5q. J . ..., 107o _ __ ""' "' . a . 
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Metsiku mõis. 

Peahoone ase. 

Metsiku mõis. 

Valitsejamaj a. 



6 7. I.10E mõis (1 ... uddis) .... üiit lioõis. 

Saksi k/n, b.OOn~tis ''Liviko" boe Piirituseteh"'s (Ambla khll::. 

Peahoone hävinud, säilunud vaid mantelkorstna vare. hoone oli 

pikk ühekordne puitehi tu s, millel p :::remal tiival kõr[,us esifas

saadi s neljatahuline 3 korrusega torn, vasakul tiival oli aga 

kolmnurkviiluga pealeehi tus. Väike pealeehitus oli ka hoone ke

keskteljel. Ehitust kattis viilkatus kitsa räästakarniisiga, 

samalaadsed karniisid piirasid ka pealeehitusi. Seinad olid sok 

list kuni aknalaudad e joonel kulgeva vabekarniisini kaetud püst 

laudvoodriga, kõrgemal kuni räästani rõhtlaudvoodriga. Samal 

viisil olid kaetud pealeehituste seinad ja torni kaks korrust 

hoone põhikorrusest kõrgemal. h.orruste vahel olid laiad vahe

karniisid . Põhikorruse aknad olid kitsad , 6 - ruudulised, kaetud 

lainja kaarega frontooniga. Aknad paiknesid ebaühtlaste vahede

g& . Pealeehi tu ste ja torni II korrus omasid kõrge kaarega suuri 

aknaid . Torni III korrus omas kolmepoole5a ab1a igas tabus, 

millel keskmise poole kohal oli segmentava. Torni kattis pool

kelpkatus murdsarika.ga. Peolviilus olid dekoratiivselt avatud 

sarikaid toetav karkass-konstruktsioon kõrget kaart kiirtekuju

liselt toetavate prussidega. Torni katusel kõrgus lisaks veel 

sale neljatal:mline tornike, millel igas tahus ümaraknad, terava 

tipulisel kiivril olid laialt üleulatuvad räästad . Peaukse ees 

esifassaadis oli väike palkon viilkatuse all . 

Seega oli peahoone põhiosas vanem, tõenäoliselt veel XVIII 

saj. lõpul valminud ehitus, mis aga rekonstrueeriti XX saj. al-

guses . 

.. õrvalhooneid on arvukalt, n ei st enamik paikneb suur e, _,wrrapL:

rase rühmana vä ga suur e viinavabriku limb er. Teised hooned asu

sid pargi äärtel või vabriku läheduses, enamik hävinud voi lim

ber ehitatud. Olulisemad on: 

Ait-kuivati on suur ja liigenda LUd hoone krohviko.ttega paekivi-
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müüridega . Hoone põhiosa on algselt ill~ekordne ait, mis hiljem 

omandanud poolkorruse. Aita katab vaga lame ja üleulatuv ate 

räästastega viilkatus, katteAs eterniit, millel sarikajalad ku 

jundatud, sarikaid toetavate kansooltalade tugikäpad samuti . 

Hoone esiküljel lai kaaristu 6 avaga, mille taga on sügav ulu

alune, Kaaristut eraldavad liseenid . Kaa.red on kõrged , piira

tud krohviaäristega, kaarte kannad toetuvad talumivööga nelja

tcl1ulistele sammastele, millel sokkel. Aknad on keskmise suuru

sega, laiade krohviääristega ja kaetud lameda kaaree,a . Otsafas

saadis vasakul on suur, kõrge kaare ga lakauks. Parempoolses 

ots<:::<fassaadis on aga kahekorruseline kuivatihoone, mis kaetud 

põhihoonega risti asuva viilkatusega, katteks eterniit . Ka sel 

le sarikaj algad.e ja konsooltalade kujundus vastab aida samade

le detailidele . Ka vähesed, lameda kaarega aknad kordavad aida 

a&ende kuju, siin on säilunud ka algne raamistik , see on 12- ru 

duline . Esifassaadi alakorrusel oli kolm kõrge kaare ga kaetud 

kõrget av a, keskmine neist uks , piiratud krohviääristega. fei

sel korrusel oli aga esifassaadis ulgtaladel ärkel. Praegu 

siin uus juurJ.eehitus . Kuivati omab paremal otsaküljel m~dala 

ja lühikese pikenduse, mis mõnevõrra kitsaro põhihoonest . Kase 

on kaetud eelkirjeldatud kujundusega viilkatusega, viilus ümar 

aken. Aknad olid keskmise suurusega ja 16-ruudulised, nüüd muu

detud ilmega. Kõikidel hooneosale nurkadel on nurgaliseenid . 

Ait võib põhiosas olla peahoonega samaealine, historitsistliku 

ilme ga rekonstrueerimine võis toimuda XIX saj. lõpuveerandil. 

Viinavabrik koos juurdekuuluvate hoonetega ei vaja Airjelda

mist, sest on lülitatud 1975.a. arhitektuurimälestiste nimis

tusse. 

Park on 3,1 ha suur ja põlliosas segastiilis planeerint_uga, mil

le t2g~~üljel ja ühel äärel säilunud algse , r egulaarse pargi 

alleefragr.1endid ja puuderead kaares poolkattrel:ujulise ettesõi-
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duteega esivhljah .. Ul. Peahoone keskteljelt läbib tac:;c:v&ljalut 

sirge tee sirelialleega. Põõsaste ridadega on piirutud ka kogu 
. p[trk. Puid on väikestes vebades rü:1m<:1des, põhiliselt vaher, 

t dL.m , pt:rn . Park on metsistunud ja maha jäetud . 

Külastutud viimati lS77 . a., pildistatud 1967 . ja l97o . a . 

f 



Moe mõis. 

Peahoone as e . 

Moe mõis. Ait. 



68. 1. OORA mõis (r~:ohrenhof). Rüütlimõis. 

Lakvere Jr/n, .rlahkla sovhoos (Simuna kihelkond) . 

Peahoone on hävinud. hitus oli suur, liigenda~"ud' kivihoone, 

mille mülirid laotud krohvikatteta, lõhutud maakividest, nurc;ad 

ja aVC!.d e ~ülj ed heled atoonili ste st p..J.e~ü Vi.JlO Kid est, mis flJ.ü-

riga seotud hambuvate plokkidena . Loone koosnes ühekordsest 

põhikorpusest , millel oli kõrge soclikorrus. Sellele liitus 

paremal tiivc.l massiivne nelj2.tahuline to.rn, mis eenJus tat;a

fassaadis kergelt. 'rorr omas sol'"likorruse ja 3 korrt1st. ~sa

kul tiival lii-~us põhi.teorpusele suur kahekordne tiibhoone ris-

i hoone piki telj el e. 1'iibhoone e end us esi- ja tagafassaadi s 

tugevalt. l.i.OOneosi katsid lamedad viilkatused, katteks ple.tr..k. 

Torn omas kõr e:e ja terava kiivri ..... aästakarniisid kõikidel hoo 

neosadel olid eenduvad, põhikorpusel seejuures laiem ja profi-

leeri tud . Samalaadne oli torni ... -üivri al une karniis . Soklikor-

rus oli eraldatud kitsa simsiga . Tiibhoone viilude tipus oli 

nelim1rkne astmikfron toon, mille all väike petikaken lameda 

kaare ga . 

Põhikorpuse aknad olid kõrged ning erikujuga. Põhiosas 

olid nad kaetud lameda kac.::r:ega, aknalaudade all oli karniis, 

mis toetatud kahele kansoolile . Omasid kolme suurt ruutu. faga-

fassaadi keskel paiknes põhikorpusel kitsas keskrisaliit, mil

les oli suur kõre;e kaarega aken . Risalii t oli kaetud kolnmurk

viiluga, millel väike astmikfrontoon tipus ..... isaliidist vasa

kul olid aknad lamedate Jcaartega , paremal - kõrgete kaartega . 

Akende vahed olid korrapärased . Sokliaknad olid suured ja kae-

tud lamedate kaarte 6 a. Katusel paiknes põ.t.likorpuse mõlemis fas

saadis 2 väikest 4-ruudulist katuseakent, mis kae Lud teravahar-

jalise viilkatusega, räästad laialt üleulatuvad, penn ja sari-

kas viilus dekora iivselt ava ud. 

Torni alakorruse ja soklikorruse akende Luju oli analoot,i-
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line põhikorpusele . forni teine ja kolmas korrus omas igal kUl

jel 3 liidetud väikest, kõrge kaarE::ga akent, samuti 3-ruuduli

sed. Torni kiivris oli igal neljal tahul samuti väike katuse-

aken, mille vorm kordas põhikorpuse katuseaknaid. 

Tiibhoone aknad esimesel korrusel olid põhikorpuse aken

dest väiksemad, kujult sarnased (lame kaar, 3 ruutu). Samasugu-

sed olid teise korruse aknad. a välisuks omas lameda h.aare . 

Aknad olid paigutatud võrdsete vahedega. Esifassaadis oli tiib

hoonel ake.ndesUsteem mõ.lemil korrusel järgmine: keskel 2 kit

sast, ühepoolega akent (üks petikaken), äärtel kahepoolega. 

Viiludes oli aga 2 ümarakent. Tagafassaadi s oli teisel korrusel 

fassaadi keskel puidust ärkel, kolmetahuline, akendega külge

del ja erava kiivriga . Akende all olid vahvärki meenutavad 

ristprussid, räästa all dekoratiivsed konsoolid. Ärkel toetus 

samuti koonilisele konsoolile. 

Esifassaadis paiknes peaukse ees kõrgele kivisoklile tõste 

tud ja tugevalt eendatud puitpalkon, mis omas viilkatuse. Sel-

lel oli lai, eenduv ja profileeritud räästakarniis. Liidetud 

aknad olid suured, kõrgete kaartega. Akende all oli karkassi

prusside vahel puitpaneelid. Palkonilt laskus ki"Lsas kõrge trep 

parki. 

Seega oli hoone historitsistlikus stiilis ehitus, kus lei

dus üksikuid pseudogooti elemente, üldiselt aga domineerisid 

klassitsistlikud detailid. Hoone võis pärineda XIX saj. lõpust 

või saj and i vahetus el t. 

Kõrvalhooneid ei ole palju säilunud, neid oli keskmisel hulgal. 

Osa hooneist moodustavad korrapärase ansambli, mis oli teataval 

määral pear_oonega seotud. Säilunuist on olulisemad: 

Valivsajamaja on väike ühekordne puithoone, mis kaetud seintest 

kõrgema poollcelpkatusega, katteks laast, räästad kitsalt Ule-

ulatuvad. Seinad on vooderdatud laiade rõhtlaudadegs.. ll Oone har 

I 
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val t, kuid korrapäraste vahede ga paigu tatt1d aknad on vC:.ike sed, 

pea ruudukujulised, 6-ruu.dulised ja piiratud laiade piirdelau

dadega, ülal kaetud kitsa karniisiga. Hoone keskel on man tel

korsten . Ehitus võib pärineda veel XVIII saj. lõpust. 

Töölistemaja on väike, krohvitud maa- ja paekivihoone, mis kae 

tud üleulatuvate räästastega poolkelpkatu.sega, katteks laast. 

Aknad asetatud korrapäraste vahede ga, nad on väikesed, 6-ru.udu 

lised. Peolviilus on segmentaknake. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. III veerand i st või veel saj andi keskelt. 

Tall on pikk, krohvimata maa- ja paekivihoone, mis siiilunud 

osaliselt. Hoonet katab laialt üleulatuvate räästastega viil

ka tu s, lcatteks laast . .Aknad paiknevad ühtlaste vahede ga, kuid 

harvalt, on võrdlemisi suured ja teravkaarelised. Ehitus võib 

pärineda XI.L saj. III veerandist. Talli ju.urde kl).ulub L'ida abi 

hooneid, mis enamuses ümber ehitatud. 

Küün on SUl)~ ehi~us, mille seinad pae- ja maakivimüürtusega 

tulpadega, millede v~1e täidetud rõhtplankudega. Hoonet kattis 

kõree viilkatus, laastukattega ja üleulatuvate räästastega. 

Otsviilud. olid püstlaudadest. Kal.ius on sisse langenud. Hoone 

võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Kelder on suur ja põhiosas maapealne ehitus. Ta omab viilkatu-

sega kaetud võlvidepec.lse, ~ruhu viib viilust lakaluuk. Katus 

on varisenud. Keldri uks ja lakaluul\. on tugevEJ.test prussid est 

lengideg&, ~celdri uks kC~etud ruutk::..lasabamustris vooderdisega.. 

EhitctvUd on hoone paekivist, krohvimata müLi.ridega . ..... oone võib 

pärineda 1.'-:I...{ saj. II poole keskel või sajandi III veerandist. 

h.uivati on keskmise suurusegc::. kahekordne hoone, krolvimatd ja 

lõLu.tud maakivist müüridega, .rr;.ille nurgad l8o"tud pc...ekiVi[a, 

seo ..;ud mliüridega hambuva"te plokkide,;a. Loone on kaheosaline: 

paremal Viivcl on lu.iem osa, vasakul kitsam. ::...o.tus on sellest 
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tinc:i .,ru1.a lwl1e as "Cm ega viilka us, ka.etud e·Lerniid iga, :rhC.:.s tad 

Li.leula tuv ad. tsviilud on kE,_etud pü.stlaud ad e ga. .Almc..d vi:::. ike s ed, 

lamed.ad, ümbritsetud tellisteg~ . Us tel esineb lamed at kaart . 

Laiema ho oneosa esiküljel on kõrge muldramp. Ehi us võib päri-

neda XIX saj . IV veerandist. 

Ai-I
~' 

milles asunud ka kuivati, on keskmise suurusega, krohvi tud 

paekivihoone, mis pikendatud tiivaga . Selle müürid on krohvima-

ta maa- ja paekividest kuni poole kõrL:,useni, kõrgemal kuni rääs 

tani rõh tp alkid est ja puhta nur gaga . Hoonet katab kõrge viil

ka tu s, mis enne tiibhoone ehitamist oli poolkelpkatus. Viilu

kolmnurga tipp on kaetud püstlaudadega. Katusel on laastu-ja 

eterniitkate , rädstad on üleulatuv ad . Ait-kuivatil on mõned väi 

kesed aknad , uksed on kaetud kõrge kaarega . liaone kiviosale on 

tahaküljele ehitatud kivist juurdeehitus, mis samuti krohvitud . 

Selle seinas on jälcitav kinnimüüritud segmentaken . Juurdeehi-

tus on kaetud ühepoolse kaldega katusega . 

Seega on hoone püstitatud mitmes järgus, ilmselt alates 

XIX saj. II poole keskpaigast kuni XX saj . alguseni . 

Park on keskmise suuruse5a, on planeeringult vabakujuline . Pea-

hoonele suundub maanteelt kaseallee, mis lõpeb av2ral valj akul, 

kus väli liigendatud väheste puudegruppidega. :Teid on asunud ka 

vahetult peahoone ees. Väli on piiratud suure ringteega. ·rihe

d amal t on puid peahoone külg ed el . hoone taga oli väga avar, puu 

deta väli, mis asundustalude päevil istutatud viljapuuaiaka. 

Park on tugevalt purt: s ta tud , säilunud on vi:ihe, seegi metsi s tu-

nud. Põ1iliikideks on pärn, saar, vaher, on mõned kontrdstsed 

kuused. 

Külastatud ja pild istatud l97o . a. 



-

-M 0 Oi"-8 ·me-i 
Valitsejamaja 

fl 



69. MUUGA mõis (Münkenhof). Rüütlimõis. 

Laekvere l~n, Muuga 8-kl. kool (Simuna kihelkond) . 

Ei vaja kirjeldamist, sest mõis on lülitatud 1975. a. 

koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 



-

70. MÕDRIIill m5is (Mödders). üütlim5is. 

Kaarli k/n, Vinni Näidissovhoos-Tehnikum (Viru-Jaagupi 
kih el kond ) . 

Ei v aja käsitlemist, sest m5is on l~litatud 1975.a. 

koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 



71. MÕISAMAA mõis (Moisama). Rüütlimõis. 

Rakke Jr/n, R.Pälsoni nim. sovhoos (Simuna kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Hoone oli keskmise suurusega ühekordne 

puithoone. fema vund aroendi ühele otsale on püsti ta tud puidust 

asundustalu, mille seintes võib olla vana peahoone osi. Säi-

lunud on hoone keskel väga massiivne mantelkorsten, millel 

ühel küljel tugevalt eenduv osa vahevõlvile. orstnapiip on 

lai, vru1evöö ja profileeritud otsakarniisiga. Hoone võis päri

neda XIX saj. algusest või XVIII saj. lõpupoolelt. 

Kõrvalhooned on enamuses hävinud, alles on üksikud, hajutatud 

ehitused. 

~ on pikk, lõhutud maakividest krohvimata hoone, kaetud 

kõrge ja üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks laast. 

Otsviil on rõhtlaudkattega. Aknad on piiratud tellistega, 

paiknevad ühtlaste vahedega ning on väikesed ja lamedad. 

Alcende ees leidub lattrauast kisadega trelle. Hoone võib pa

rined a XIX saj . IV veerand i st. 

Ait on mõisasüdamest veetud asundustalu hoovile ja ümber ehi

tatud. Alles on te1na ulualuse osa ning osa seintest. Ehitus 

on ümarpalkidest ja puhta nurgaga. Ki tsal v.lualusel on kontool 

talade otsad profileeritud ruitmes astmes. Uks on tugevate 

prusslengidega ning kaetud kalasabamustriga. Algne ehi tu s 

võib pärineda LIX saj. II poole keskelt. 

Park puudub täiesti, on peahoonest kaugemal üksikuid puid. 

Ilmselt piiras hoonet aed, mille jälgi on säilunud. 

Külastatud ja pildistatt.:td 1976. a. 



Mõisamaa mõis. 
Peahoone ase j a uus elamu tema 
kõrval. 



72. Ivui.DAPEA mõis (Lettapäh). Rüütlimõis . 

akvere k,/n, "Energia11 kolhoos ( alevere kihelkond) . 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, millel a

hekordne keskosa ning mad~l soklikorrus. Ruume on lakas ~u 

hoone otstel. Ehi tu st katab lCJ..!Ile viilka tu s, mille ruästas ula

tub kahekordse keskosa räi::i.stani. Viimase lame viilkatus on 

ris"'vi hoone piki telj ega. :Catt...sekatteks on plekk . ..:.:õlemil katu

sel on laiad profileeritud ja eendatud, puidust viilu- ja räLs 

takarniisid, mis viilude all krepitud, v. a. t~gcfassaadil 

ka · ekordse l~eksosa viilus, kus ta viilualuse kar niisina . Hoone 

seinad on puhta vuugiga telliskivist, sokkel on krohvitud ja 

omab soklisimsi. 

Hoone kahekordne osa eendub -ergelt esi- ja tagafassaadi

des , kreppides rüt:.stakarniisi. Aknad on kitsad ja kõrged , 

6-ruudulised , nad on aseta liud üh luste vahed ec,a, rid alles puu

du vaid us end aVCJ.d p etikakn:....d krohvi tud põhj ad ega. Kahekord s e 

keskse korpuse 3 arent alakorrusel on ~aetud kõrGete kaarteg~, 

kaare all ~Jerav·~aarelised raamistikud. feine korrus omab ma-

d alamaid, 6-ruud ulisi aknaid . Ä.eskosa viilud es on viiike s ed s e[. 

m n-e sk.nad kiir te u~ ulis te raamid ega. - oone otsafassaadides on 

laka-Gubade liitaken, millel 4 poolt ja 12 ruutu. Akent piira

vad 3 väikest segmentalcent. Soklikorruse aknad on samuti korra 

päraselt, na on vaikesed ja kaetud lamedate kaar te 6 d . Peauks 

asub esifassaadi parempoolsel tiival. ''Pa omab kitsa valgcliku. 

U se ees on v~ike kõr~e terrass sellelt laskuva ri-csa kivitre

piga. AlGselt ämbritses terrassi puitrinnatis, mille kuju 

kaasajal moonuta~ud. 

:roone on seega historitsistlikus stiilis, pärinedes ilm

selt XI saj. IV veere..ndist, kuid kujundatud klassitsistlikes 

wo:bmides ja detC:tilides. Hoonet kasutatakse elamuna ja klubi

ruumidena, ta on heas seisundis. 
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... _,_õrvdlhoon~ on võrdlemisi arvul alt, nad pailmevad kas PaT8i 

äärtel kulgevate teede külgedel või osalt ka pargis.Olulisemad: 

Ait-kelder on omapär~e kahekordne paekivihoone, mille krahvi

mata seintes maakive. Hoone all on keldEr, millel otsafassaadi~ 

eraldi sissekäik. Ehitus on kaetud kõrGe viilkatusega, katteks 

vormikivi, om.stb raidkivist astmeliselt profileeritud laia ja 

eenduva viilu- ja räästakarniisi, viimane viilude all kTepitud . 

Hoone esiküljel on keskteljel kohakuti kaks kõrge kaarega ust, 

alumise korruse oma suurem. Uksed on tugevate prusslengidega, 

kaettJ_d all kalasabamustris vooderdisega, ülal rõhtlaudvoodriga. 

Külgseintes on üksteise kohale asetatud väikest segmentakent 

kiirtekujulise raamistikuga, asetatud korrapäraselt , fassaadi 

kohta 4 akent . Otsafassaadides on neid 3, all B, keskel ülal 

kolmas. Viilus on piluna kitsas kõrge aken, kaetud samuti kõr

ge kaaregu. Pääs keldrisse toimub kahes otsafassaadis . .~.;eed 

omavad viiike s e väljaehi tu s e, mis kaetud e.stmelise , laia karnii

siga viilkatustega. Uks on kaetud kõrge kaarega . Üks sissepci.äs 

moonutatud hiljem tema peale küljelt ehitatud rambteega, millel 

suur sisselõhutud uks otsafassaadis , ramp laotud paekivist . 

See huvitav ehitus võib pärineda hilisklassitsis.tmist, XL{ saj . 

keskelt. 

Laudad moodustavad neljal t küljelt hoonetega suletud pikliku 

hooneteploiü sisehooviga. Ehitused olid paekivist ja krohvitud. 

Neist säilunud madal vare. Hooned võisid pärineda I saj. 

~ehi (eraldi väljal) on pikk, krohvitud pae- ja maakivihoone, 

viimaste põsed ulatuvad krohvipinnule . Ehituse si::iilunud osa ka

tab seintest kõrgem kelpkatus, katteks eterniit, millel tipus 

unkaavad , võib eeldada algset õlgkatet. Räästad on üleulatuvad. 

Seintes on säilunud kitsad tuulutuspilud. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. keskelt. 
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Viinavabrik on suur ja liigendatud kivihoone, mille kahekordne 

põhikorpus on kaetud kõrge viilkatusega, katteks eterniit . 

Omab laialt üleulatuvaid räästaid, millel viim~e sarikapaar 

ja penn on viiludes avatud, viilud kaetud püstlaudadega. Müü

rid on krohvi tud ja põhiliselt paekivist, juurdeehitustel esi

neb kr ohvimata maakivi. Üh-claste vahede ga asetatud väikesed 

aknad on kaasajal moonutatud. Vabrik omab väga kõrge, ümmarguse 

telliskivikorstna, millel otsal lai lihtne o~sakarniis . Bhitus 

põ~liosas võib pärineda }U.K saj. lõpust. 

Töölistemaja samas on pikk ühekordne ja krohvitud paekivihoone, 

mis kaetud kõrge viilkatusega, katteks eterniit. Räästastel on 

külgfassaadides lihtne, kaldu asetatud laudkarniis, otsviiludel 

räästas üleulatuv. ~iilud on tänapäeval kaetud eterniidiga. ~e

nad on väikesed , muudetud raamistikuga, uksed kaetud lamedate 

kaartega. Hoone võib pärineda vabrikuga samast perioodist. 

Kaevumajake pargis or~ väga väike krohvitud paekivihoone, millel 

lihtne viilkatus, räästad üleulatuvad, katteks lao.st, viilud 

püstlaudkattega. Omab ainult kitsa ukse. Ehitus võib pärineda 

viimasel t saj andi vahetusel t. 

Aednikumaja-pargimajake on väike paekivist krohvitud seintcga 

hoone, kitsas ja kõrge . Hoonet katab viilh.atus, katteks -kivi 

(osalt sisse langenud). Omab külgfassaadid es kitsa, eenduva 

ja astmelise profiiliga räästakarniisi. hoone esiküljeks on oü

saf&ssaad, mis l a otud puhta vuugiga tellistest. Sellel on lai 

ja astmeline viilukarniis, mille nurc~d toetatud astmeliatele 

suu11 tele konsoolid el e. Vi ilu tipus on sale nelj utuhuline hari-

torn, mis kaetud teruva viilkatuse ga, selle viiludes ja räästas 

~el samuti o.stmeline viilu- Ja räästo:.Jct.rniis, ois viilu all icc e 

pitua.. Kc... see katus on kae .. ud S-kiviga. rnorni esiküljes on 

lei tsas avo., mis kaetud kõrt_,e l'.:aarega. J. ~ä:::J"tal.arniisis t oadala-

mcl on viiluvdlja ls.o"Gud rida KOllaseid telliseid astmelise vöö 



• 

- 4 -

na, nee vööd laikuvad ka fassaadi külgedel kuni soklini, kus 

jätkuv~d horisontaalse vööna soKlikarniisi kohal . See on aga 

profileeritud. Fassaadis on 3 vä5a kõrcet akent (äärmised ~in

ni mü~·ri tud). R.a need on piiratud sillusest l{õrgemal ja 1-ülce-, 

del 1;:ollastest tellistest vööe,ct, akende kohal on need liide-

tud. Aknad omavad segmentosas kiirtel~u~ulise rarunisti u, a,.;.~en-

des on aga v~ikeste ruutudega )2-ruuduline raamistik. Viilus 

on suur ümuraren. Hoone külgedel on ÜAsikud väikesed l<..rilikud 

ja vi::il;:esed aknad. Eoone p2rempoolsel küljel on aca kogll. ula-

tu ses kits as laiend, mis kaetud ühepoolse kalde[a li::atusega . 

Ka selle ots on otsafassaadis laotud punastest tellistest, te-

mas on ollaste st tellis test vöö ga piiratud kõrge kaare ga p e-

ti1mlaadne pind. Ehitus võib pärineda .. IX saj . IV veerandi st, 

ilmselt peru1oonega samaealine. Ta on historitsistlikus stiilis 

Tõllakuur (?) pargi äärel on vaike, krohvitud paekivist ehi-

tu s, mis kaetud üleula tuvate räästastega viilka tusega, katte',..s 

laast . Tal on tiibadel mõned kõrged ja kitsad piluaknad . Ehi

tus võib pärineda .. JX saj . II poole keskelt. 

Park on võrdlemisi suur, 5,8 ha . Ta on avamaastikus suure 

nelinur .. tse pargimassiivina, hõlmates ka parki jääv at aeda. 

Peahoone asub ül1el tema äärel . Ettesõit hoonele toimub kü.ljelt 

ja on maanteel ääristatud pika lehtpuualleega. Tee ei ole see

ga suunatud peahoonele . Peahoone ees on ruudukujuline esiväl

j ak, mis jätkub pare,i all mõne tasar ... cla"Lud pinnaga terrassiga . 

JA.ende piiridel on f'ragmente vanemast, regulaarsest pargist 

puuderidadega. Ree,ulaarne pargiala hiljem rekonstrueeri tud 

ühtlaselt istutatud puistuga vabal~:ujuliseks pl::Xgiks, millel 

keskteljel on väikeseid välusid. Peahoone taga on väike ovaal

ne väljak, mis jätkub samuti väikeste väludega. Väljak ise oli 

ehisaiaga, tagapool on puudealused täidetud tihedalt dekora-

tiivpõõsastega, eelkõige enelategh ja l ontpuuga, mille Vahel 
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looklev ja põimuv teedevõrk . Suuremad iseseisvad pargiväljakud 

on pargi küljel , kus asuv ad ait, osa väljakuist avaneb aia 

suunas , mis pargi sees. Põhiliigid puistus on pärnad, vahtrad, 

eksoo~idest siberi nulgu, hobukastanit, QAsikpuudena on mändi, 

tamme, tagaküljel ka saart. Pargi taga viinavabriku jnores on 

suur tiik vabakujulise kaldajoonega, mille keskel piklik saar. 

Sellel on puuderühma ja dekoratiivpõõsaste keskel väike mõisa-

omanike perekonnakalmistu, kus mõni kalm, piiratud eklektilise 

ilmega sepistaraga. 

'Pargi seisund on ebarahuldav, hooldatud on vaid esi väljak, 

mujal tugevalt võsastumist. 

Külastatud viimati 1977. a., pildistatud 197o. ja 1977. a . 
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73. l10lli I mõis (I.Tehris). Liü tlimõis. 

i11.una k/n, Simuna sovhoos ( i:iimw1a kihelkond). 

Peahoone on ult:J:t;uslikul t ümber ehitatud kodanlikul perioodil. 

Temast on säilunud vaid keskosa. Algne hoone oli keSkmise suu 

rusega ühekordne puithoone, millel taLcltU.ljel oli keseel 

teise korrusena ~r.ahe aknavahe laiune pealeehi tus. oone omas 

tube ka hoone otstel jalakas. mitust kattis seintest kõrge.rr: 

viilkatus, katteks S-kivi. Sellel olid laiC:tl t üleulatuvad 

räästad, sarikajalad kujundatud, räiistad viiludes kaunista-

tud sabloonlauast ehispi tsiga. Otsafassaadides oli räästaste 

all lai vöö kattelaudada peal, mis kujundatud 3 suure segrnent 

kaarena. Seinad olid vooderdatud rõl tlaudadega, viilude all 

oli kits as vahevöö sakili s e ehispi t siga. Põhikorrus e aknad 

olid kõrged ja kolme suure ruuduga. Jtimad omasid laiu, profi-

leeri tud piirdelaudu, mis akna all asuvast karniisis t madala-

mal pikendatud kuni sokli t eraldava laia vööni. Akende kohal 

asusid kitsad karniisid. Aknad paiknesid ühtlaste vahedega, 

otsafassaadides omasid luuke. Samalaadaed olid kaks akcnt 

hoone tagafa saadi s asuvas pealeehi tuses, millel vaid akna

alused vööd aknaalust karniisi toetaväte konsoolidena. Peale-

ehitus on kaetud viilkatusega, mille hari põhikorpuse katuse

harj aga samal kõrgusel. Viilupind ja katuseräästas oli kujun

datud analoogiliselt otsa:f'assaadide viilud ega. Viilu tipus 

oli väike aknake, millel kõrge kaar ja 3 ruutu. Otsafassaadi 

viilus oli üksteise kohal kaks keskmise suurusega lakatoa 

aken t, mis 4 ruud ue;a ja kujundatud nagu peal eehi tu s e aknadki 

tagafussaadis . Alumist viiluaken t ä··ristasid ü.hepoolega ja 

2-ruudulised, kitoad almad, kujundus analoogiline teistega. 

Hoone katusel olid ktillel kl.Uj el väikesed kc.tLcseak.nad pea ruu-

dukujulise väikese akn · 
aga, mJ.lle s 4 ruutu . Aknad Olid kaetud 
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viilkatusteea, millel rääst&stel ehispits. 

'sifassaa.di kesktelj el oli avar palkon viilka tu s e all, 

mis omas üleulatuvaid räästaid . .üsikülg oli avatud, keskel 

oli lai ava, teistest kõrgem, kummalgi pool 2 kitsast ava, 

kõik kaetud kõre;ete kaartega. Kaari kandsid saleJad puitpos

tid, mille vahel all pui tpaneel. Esiväljakule laskus madal 

kivitrepp. Palkoni kJljed olid samalaadse kujundusega. Väike 

puitpalkon oli ka hoone taeaküljel paremal tiival. ~ee omas 

viilkatuse, küljed olid kaetud suurte liitakendega. 

Hoone katusel olid kõrged tellistest korstnapiibud, mis 

olid s al ed ad, omasid kõrge so kli ja laiendatud ülaosa. Selle 

karniisi all oli astmeline karniis, mis omas hammaslõike. 

Korstnapiibu külgpinnad olid liigendatud kitsaste petikutega. 

Korstnat kattis 4 kolmnurkviiluga telliskatus avadega neljal 

viilul. Viilud omasid eendu va karniisi, avad olid kaetud kõr

ge kaaree,a. 

See hoone oli ilmselt XIX saj. II poole keskelt või III 

veerwndist pärinev historitsistlik ehi~us, mida oli rekonst

rueeri tud ilmselt ka saj andi lõpul. 

Tänapäevdka on säilunud tema keskosa. See on ühekorruse

line ja ta otsafassaadid on mõlemad kahekordsed.. Eeed on ase

tatud risti hoone pikiteljele, kaetud viilkatuste[a. Seinte 

vooderdus on algses süsteer~üs: kuni akende aluse karniisini 

püstlaudadega, kõrgemal - rõhtlaudadega. Teine korrus tiib

hoonetel on analoot,iline. Aknad on keskmise suurusega, 3-ruu

dulised. Ümberehitus võib pärineda kodanlikust perioodist. 

Hoonet kasutata.tese elamuna, säilunud osa on heas korrc..s . 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad asuvad väljaspool par i. 

Laudad-tallid on asetatud nelinurkse hoovi ümber, lwoned on 
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krohvitud kiviehitused, osa neist pae- ja maakivist müüride-

ga, kus maah.ivide põsed ulatuvad pinnale . Osa hooneid on kae

tud hiliste viilk~tustega, räästad üleulatuv~d . Üks pikk lau-

dahoone on c.lgse välisilmega - ta on kaetud seintest kõr ema 

poolkelpkatuse ga, kattel s laast, räästad kitsalt üleul&tuv· d . 

1 V&d on piiratud tellis Lega, seotud müiiriga hambuvate plokki-

d ena. J:.. vad on kaetud 1 amed at e kaarte ga. Aknad asetatuJ. ü.tt-

laste va..~edega ja näd on kesl mise suurusega. Poelviilus on 

vö.ike segmentaken. 'Zhi tu s võib pärineda .. L,. saj . II p ool e 

keskelt . Sellest ja j~·r nenud veerar..dist on ka teiseJ. hoone:i. 

Par.h. or ... vt:.ike, kuid äärtel tiheda istutusviisie;a. Planeeri1.1.-

gult Vaba~-.ujuline, kusjuures peahoone asub avatud väik ese 

välja keskel, kus puud ula~uvad hooneni vaid o tstel. I oone 

ta[,aküljel on väljaku keskel väike tiik, milla st lgselt viis 

üle kerge puusild . Ettesõidutee tuli l.Loone ette külg ed el t, 

raarjalt. Laanteel on I õisa suunns lühikesed alleed. Valitse-

vad pärn · a vaher. Park on ral1uldavas seisundis . 

I~Lilasta ud viimati 1S7o . a ., pilclistatud 19E?.ct. 

93q 
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74. I\~ ö:U -'f l\ mõis (i1.arienl of). Poolmüis. --------
Vtii 1 e-r1aarj a k/n, V"' il e-r.Taarj a kolhoos ( Vüike-Laarj a 

.o..ihelk:ohd). 

~eaboone on vb.ike ühekordne puithoone, millel on lakatube 

hoone otstel. Ioone on kaetud seintest kõrgema pool:t .. elp atu-

sega, kntteks laast. ~äästad on üleulu tu vad, 1 uid alt kaetud 

tuulekus ilaad s e karniisigc....., millel liht s& profiiliga Vöö. 

beinad on vooderdatud rõhtsal t väga laiade laudadeg&, nurka-

del on väga kitsad vertikaalsed kattelauad. Hoone aknad on 

keskmis e suurt.:.. sega ja 6-ruud ulised, kuid esineb ka kolmepoo-

le ga ja 9-ruud IJ_lisi aknaid. Aknad on piiratud 1 aiad e p iirde-

laudadega, mis ülanurgas külgedelt laienda-'~.~ud ja dekoreeri-

tud tilgake sega. Aknalaua all on lai, pr oi'ileeri tud karniis. 

Osadel akendel säilunud puitluut,id. Akende paicutus on eba-

ühtlane, on kahekaupa rühmi tamist. :Ioone katusel on võrdle-

misi suur segmentaken, üks mõlemis fassaadia. 

Peauks on keskteljelt viidud mõnevõrra paremale. 1'a on 

lai ja kahe poolega. Üks pool jaotatud kaheks pinnaLs, kus 

profileeritud liistudega piiratud tahvlitel on rombi kujw1did 

Om::,b profileeri tud vahesamba, samuti vc.lt;miku, mille algne 

rawnistik ei ole säilunud. Piirdelauad on laiad, külgmised 

kannelleeri tud, ülenurkades on aga k vaaderlõikega plokid. 

Ukse lukusildid on Vell'alüassitsistliku lõike[,a, kujunduses 

esineb kraatervaas . Käepide on lopsaka akantuslehe motiiviga 

baroklik sepis. aidkivist trepp on madal . Ruumid on põlili-

sel t anfilaad. s ed. 

Ehitusele on tacnfassaadis paremale tii vale püsti ta tud 

1 ilj em (kod. p eriocxl il) väike ja madal juurdeehi tu s . . doone 

põ iosa võib pärineda XIX saj. al{susaastatest , ta on mõningal 

maäral veel varaklassi tsistliku laadiga ehi tu s. oonet kasu-
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tatalcse elamu.na ja on heas. seisundis. 

I ... õrvalhooneid on pal · u, nad paiknevad kompaktse s gru.pis pea

hoone esiküljel ja pargi äärel, olles seotud korrapäraseks 

ansambliks. Olulisemad on: 

Vali ts~amaj a on väike ühekordne pui tLoone, mis kaetu.d laas

tukattaga ja kitsalt üleulatu vute räästastega poolkelpka-Lu se

ga . Seinad on kaetud rõhtvo odriga, nurkadel kits ad vertikaal

sed kattelauwi. Aknad on väikesed , 6- ru.udulised, poelviilu 

veel väiksem lakaaken on 2- ru.uduline. Avad on ümbritsetu.d 

piirdelaudadega. Peaukse ees on väike , lahtine eeskoda viil

katuse all. Hoone võib pärineda peahoonega samast perioodist . 

Toölif?.1~.?.i§; on väike puithoone, mis kaetud laastukattega ja 

üleulatuv ats räästastega viilkatusega . Seintel on püstlaud

vooder (hilisem) . Aknad on suhteliselt suured , 6- ruudulised 

ja piiratud profileeri tud piirdelaudadega. Iloonel on ukse ees 

lihtne lahtine esik viilkatuse all . Ehitus võib pärineda XIX 

s&j. lõpust. 

Tdölistema;ia on vaike, ühekordne krohvitud kivihoone , millel 

tube lakakorrusel hoone otstes, hoone all kelder sissepääsuga 

väljast hoone otsal t . Ehitust katab laastukattega viilkatus , 

mille räästakarniis on kitsas, tugevalt eenduv ning profilee

ritud, viiludel puidust, samuti puidust on krepitud karniis 

viilu all . .~-ülgfassaadides on vor sama, karniis aga puidust. 

Aknad on väikesed, kitsad ja E-ruudulised, piiratud krohvi

ääristega (sam& ka uks). Aknad paiknevad ühtlaste vahedega. 

oone võib pärineda XIX saj . II poole keskelt. 

Kelder on põhiosas maapealne muldkat,tega ehitus, mille otsa-

fassaad lao u.d krohvimata paekividest. mab kõrge .. olmnur\.vii 
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lu, mille kQlgedel lihtne eenduv paekarniis. Uks on lamedu 

kaarega, kanr tellistest, selle kohal on aga lihtne P.aekivis 

horisontaalne ke:.rniis . .8bitus võib pärineda hx saj. II poo-
V 

le keskelt. 

Ait on kesknise suurusega rõhtpalr...hoone ristnurgaga, ümarpal 

kidest • .ks otsasein on vooderdatud rõhtlaudadeg3. Ehitus·L 

kc;,tab seintest kõrgem j& laastukattega poolkelpka"tus, nillel 

üleulatuvad räästad . Esifassaad on kogu ulatuses taandatud 

sügavaks ulualuseks, mille te:.lastikku kannavad 6 neljatahu

list pui ttulpa, mis keskosds faasi tud nurkade ga, seega 8-ta

bulised, ülal ju all on ristlõige ruut. : oone püstlaudadest 

ustel on näho. j üle;i peclevärvi tud kalE.sabam.ustrist . Er...i tus 

võib pärineda peanooneca samast ehi tusperioodist. 

'fall on pikk, lr •. r ohvi tud kivihoone, mis 1 aetud laE..stuka ttega 

ja n::itsal t üleulatuv ...... te räästo.stega viilkatusega. Ühtlaste 

vahedee;a 1:brval t asetatud aknad on keskmise suurusega, pea 

ruud uku j ulised, kuid kaetud väga lameda kaarec,a, ruute on 8. 

~hitus võib pürineda XIX saj. IV veerandist. 

Söödaköök (?J on väea vd.il\.e, krohvitud pa kivL10one , r.lis kae 

tud laastukattega ja üleulatuvd~e r~~s · stela viil~a~usega, 

o ... sviilucl püstlmdvooclrige. .... 1oonel on mõne Leskmise suuruse 

ga ja ruudul..ujlJ.lised akn::;1d. Ehitus või.J purinecla .. IX saj. II 

poole keskelt. 

.. uivati on väike, üheleartine maakivit.oone, 1 aetud ~rohviga. 

L&ial t üleu.lc..tuvaLe rüästasteza viilkc;tus on kat:~U·l l- tt.:!r.uiid 

[a. ~.vad on alGselt kõik kaetud lae1eda l .. aarega, mõned ·-:..mber 

ehita ud kaasajal. Akn.._.d olid keskmise suurusegc.., paiknev&d 

lihtlaste vaLe<lega ..... oone o sul mudEl rmldramp, kindlustatud 

külJel maakivideca. EhiLus võib pärineela ~IX s<:.j . IV veer<;m
dist. 
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Laut on väi~r.e, krohvi tud ki vihoone, mis kaetud kaasaeg:;,e viil 

katusega, o sviilud püstl&udadest. On mõned algsed uksed, 

kaetud lameda , aarega . .l!ihi tus võib pärineda ..t'Ü.A saj. IV vee

r<mdist. 

hüün on vä.ga suur ehitus, mille ivitulbud on laiad, paest 

ja krohvitud. Nende VCt.hed on täidetud rõhtprussidega. hoonet 

katab kõrt;e ja laastukatte[;8 viilka"tus, räiistad üleulatuvad. 

Ehitus võib pfu:·ineda ..D: saj. IV veerandist. 

Park on vaike , pai.lmeb peahoone tagaküljel, ette ja.äb majan

dushoovina mõjuv väljak, mille äär tel ~ õrvall .. ooned . Vaid vahe 

tult peahoone ees on rühmiti sirelipõõsaid ning mõned siberi 

nulud, vslitsejamaja ees ucu vahtrad. Park peahoone taga on 

tiheda istutusviisigc., isoleerib peahoone maastikust . Taga

vJ.lj ak puudub . Puud rlihmit atud vab alt , domineerib v cller, pärn. 

P arc,i seisund on hea . 

Külastatud ja pildistatud 1S68.a. 
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75. r~ EE:-.u·.rr mõis (:3ux.höwden). Rüütlimõis. 

Kadrina lr/n, Hulja sovhoos (n.adrina kihelkond). 

Pecl1~ on suur kiviehitus, mis omab madala soklikorruse, 

kõrge peakorruse ning täies ulatuses väljaehitatud mansard

korruse. üOOne omab esif assaadis eenduva kahekoTd s e ehi tu s-

osa, samuti puremal tiival eenduva rn2ssiivse nelj 3tal1ulise 

ja neljakordse torni. Väljaehitused on ka manaardkorrusel 

kõikides fassaadides. Hoonet katab murdkelpkatus, mille iila

pool on väga lame, katteks on plekk. Katuse alumine osa on 

murd sarikaga ja omab laia, eenduva ning profile eri tud räi:is ta 

karniisi, mille all on kitsas profileeri tud vahekarniis. 

Räi:istakarniis on otsafassaadides ning taga- ja esifassaadi 

väljaehitustes, samuti torni kohal krepitud. Kitsas, eenduv, 

proJile eri tud karniis on ka katuse murruj oonel. Hori sant aaln 

kitsa s karniis on ka soklij oonel. Kits as, seinapinda sisse

lõigatud vöö kulgeb akende iilapoole joonel, mis on akende 

kohal astmena murtud iile akna, kabrakende kohal iiletab akna 

kaar j alt. .c;r al d i lcuj und us on e end it e ja t OI·ni s e in ap ind ad el. 

Aknad põhikorrusel on kits ad j a väga kõrged, 8-ruud uli

sed . Kahel pool keskteljel paiknevat kahekordset ehitusosa 

on aknaid, mis kaetud kõrge kaarega, segmentosa raamistik 

lciirtekujuline. Aknad on fassaadides riihmi tatud kahe- ja 

kolmekaup a, tiibadel on üks aken eraldatud laiema vahega. 

Mansardkorrllse ja torni teise korruse aknc.d on kõrgete kaar

tega, mc.:.dalam.ad aknad, v~lj aehi tustes on ka laiu, kolmeR.2-a~~g · 

aknaid, millele veneetsiaaknale omane raaruistik. 'l'orni kol

manda korruse aknad on samuti kõrr;ete kaartega. Soklikorrusel 

osa ar;:naid lamed ad, osa kõrgemad, 6-ruudulised, osclt sokkel 
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aga kaetud tõstetud maapinna. a ( ettesõidutee esiküljel, terra~ 

sile tõus tacaküljel). Uksed on eri suurustes . 

Hoone esifassaad on keskteljel liigendatud eendatud kahe

lcordse osaga. See on kaetud suure, katust varjava segmentvii

luga, mille kaar lainj as. Ülaäär kitsa, lillliiisa karniisiga, 

mis murtud krepitud räästakarniisiks viilu all . ITurgad on ku-

jundatud esifassaad is väga laiade, rusteeritud pilas eri tegc..\., 

mis algavad esimese korruse poolelt kõrgusel t , süvistatud 

joonelt seinapirL~al. Viilus on plastilise kujuga juugendstii

lis suur viiluaken, piiratud laia krohviäärisega, millel ülal 

lukukivi. Peisel korrusel asub kaks kaarakent, piiratud laia 

krohvü .. ärisega, mis akna all pikendatud. Alumisel k orrusel 

asub lai peauks, mis kaetud kõrge kaarega, ühine uksega liide-

tud ääristavatele ki ts_astele kahepoolega dkend el e ja valgmiku

le ukse kohal . Uks on seega aknasse asetatud . Ukse ees on ma

dal kivitrepp, ettesõidutee on tema ees lau[jalt tõstetud. Uk-

se kohal on plekist lai varikatus kõrbe Kaarega, mis toetatud 

sepi statud rikkalike spiraalimotii vid ega metallist kandjatel e. 

Katus frontooni taga on poolkaar . 

Esifassaadi vasru~ul tiival on selle keskel räästrucarnii-

sile toetuv väljaehitatud :::·ronuo oniga katuseaken. :C'rontoon on 

kC~etuc lainj a joonega segrnentviiluga, mille nurgacl murtud jä.r-

sumalt Glla ja lõpetatud voluudile lähedase plastiliJe joonega 

Segwendis ülaosal on kits as lame l:arniis . ken on kolmepoolega 

kaaraken, millel lai, lukukiviga ääris. Aknaäärise ja rääs ·vast 

ümbritseva vöö vahel on seinapind tumedatoonilise pr i tskroLvi-

pinnaga. Välj aehi tu s e nurkade all on põhikorruse seinapinnal 

ülalt pool e kõr [,Useni laiad , rusteeri md liseenid . l:arrsard.kor-

rusele jääb kaLele poole kirjeldacud vulj&<:hitust üks vJiksem, 

1::-hepoolc,o-"" m::.nsar~dl. ka::.'"aken ll'htqa 1- rJ· l t• 11 ·11 - ....... ._,. - _.... ~ ;.. a .._. a u. vc s e & , ; •1. e 
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raüa ~".._.s profileeri tud kõrc .r~..· ~rer:a. h~arru en on l u põhil or-

asuvad põhilcorruqel vhlj· Litus st p[;reuo.l, keskmine neist 

p etikal en. ~.'lansardkorrusel on sellel k~Llj el 2 suurt .K.olmep oo 

lee,a l:~..aaraken 1.1 lihts&ve mansardiake.ndena eelpoolkirjelda·~ud 

vormides. Parem&le tiiva suuna~ jaru:_eb selle tiiva kes' osc.s 

ee duv jä lc..i nc-lja..twrdne torn, mis kirjeldut[..u.se 8.1 pool. 

'l'ornist po.rernal noonetiib ja. ckub ühe aknavahe laiuse pi.ken-

dusena . Tema o.nsardkorrusel on harilil kahepoolega mansardi 

kaaraken., põhikorrusel on all aca väike, lameda kaarega aken 

ja selle kohal kõrge ake.r:-uks, mis lõi~,.ub rU.ds takaruiis i . 

Viimane ületab kõrge kaarega ruDla, kaares on korratud räästa 

k~niisi vormid . Ma1a all on sepistatud rinna~is seinapinna 

tasemel . Seega on esifassaad lahenduselt e~ aBsümmeetriline . 

Tagafassaad mõnevõrra sümmeetrilisem. Peaaegu tema kesk 

telj el on räästakarniis kr ep i tud laia pealeehitusega ( fassaa 

vasakul tiival on vt:.g& vähe pikem parempoolsest) . Selle kõr

ge frontoon kordab esifassaadi frontooni vorme ja detaile 

( nad aauvad kohal u ti ja omavad ühise kaarj a katuse risti 

põhikorpuse katusele samal kõrgusel harjaga), naeu viiluaken, 

kaks kaara ent ülal , laiad pilastrid jms . 1lumisel .iwrrusel 

on lai ja kõrge portaalava suurde saali, ava ees asus alc-

selt lc-Jileda viilkatusega kaetud puidust suur palkon, mille 

suunas maapind laucj alt tõuseb . Säilu.nud on vc..id terrass, 

millelL laskub parKi lai kivitrepp astmelise äarisega . rahe-

le poole p alkoni t j d.ävad põhikorrusele 2 kaarakent kummalgi 

pool . Selle fassaadi pare al poolel on rä~stakcrniisi peol 

Va{;;a lai pealeehitus J ahele, orv aare ea kaetud kolmepoolsele 

aknale, millel veneetsia akna raamistik . Aknad on ümbritsetud 
laiade .krohviääristega. Viil akende kohal on lai seg entviil , 

I 
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mille nurg(;(d on murtud järsemalt alla Ja lõpetatud all voluu

dilaad s e plastilise joonega. Segmendi all on leit s as ~arni is, 

kogu väljaehituse frontooni piirab aga lai krohviääris, mis 

keskosas pooli ta tud 1 Cillled a laia vahevöö ga. Üle j äav seinapind 

on kaetud tumedatoonilise pri tskrohvira. Põhikorrusel on sel-

le aknapaari all kolm akent. Thlansard.korrusel on kahel pool 

eelkirjeldatud välj uehi-~ust üks harilik manaardiaken kõrge 

kaare ga. 

Selle fassaadi paremal tiival on keskosas üks kaaraken 

luia väljaehitatud frontooniga. Aken on kolmepoolega, kujuga, 

nagu vasakpoolseaki frontoonis. Ka viilu kuju ja pinna lii-

gen~us kordab eelmist, vaid tema viilu nurkade all on lühi-

kesed, rusteeritud pilastrid, mis toetuvad räästakarniisile . 

Pilastri te vahel on räästakarniis kr ep i tud ning temast mad a-

lt.male ulatub airent ü..mbritsev pritskrohviga kaetud juuge.ddli-

kult plastilise piirjoonega pind, mis keskosas poolitatud va

hevöö ga. Selle väljaehitus e all on põhi' orru sel kaks b.kent . 

Kahele poole kirjeldatud frontooni j ~ävad manaardkorrusele 

üks harilik mansardaken kõrge kaarcgu. Seega on ka tagafas

saad asi.im.meetrilise lahendusega, kuigi eenduvad seinapinnad 

puuduvad. 

Otsafassaadid on mõlemal hoone otsal põhijoontea ühesu-

gused ja sümmeetrilised. Põhikorrusel on väga kitsas ja kõrbe 

uks kitsa v~lgwikuga, kahele poole jääb üks aken . Ukse ees on 

lahtise podestiga trepp, millelt laskub tahutud kivitrepp, 

äärised on astmelised. Ukse kohal on räastakarniisi kreppiv 

välj ae .it atud front ooni ga aken, mille vormid kõi.::.,i s d et aili-

des kordav&d viimatikirjeldatud tagc:fnssaadi parempoolset 

vL.ljaehitust. Vaid aken on kuhepoolega. 

tO~ 
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forni põhiplaan on ruut . fema soklikorrusel on kol m l ame

da kaarega väikest ke l clriakent .. ~'simesel korrusel on 3 kõrget 

ristkülikukujulist akent , t eisel 3 kaaxakent piir atud krollv i -

ääristest . olmand al korrusel on esifassaad is suur kõr 0 e kaa-

r e [ra kol.Liepoolne aken, külgfassaadides on 2 kitsamat , kaLepoo-

lega kaaxakent, vormilt nugu teisel korrusel. •'sifassaadi 

kaaraken t piir ab lai j uugendlikv.l t plastilise piir j conega pind 

'11 mis kaetud pritskrohvi~a, poolitatud horisontaalse vööga . a 

tõuseb 1 a neljanda or ruse vi ilu pinnale . ·.reise ja kolm 1d a 

korr~se v ahelt tõuseb torni nurkadel profileeritud kicsal t 

karniisil t laiad , rusteeri tud nu:r gap i lastr id, .mis lõpe v ud tor-

ni neljru1da korruse mooüustav ate viilude all. Viilud on igas 

neljas ~.orni tC:Jhus . ~ ad on kõrged , lainj a j oonet.,a seonentviilud 

mille ~äred murtud j~rse.mal~., kuid plastilise jooneea alla 

torni nurkodeni . Viiludes on jUU[,endliku j ooneca segmente nee-

m .. l t ~vcd suured viiluaknad. Viilu äär on kitsa kar nii siga, sel-

lest madalamal on plastil ise piirj oone ga l a i vöö . Osa kr olvi -

katet on varis enud , paljastades t orni seinu , mis s i in osalt 

telli s te st , osa kro.i1 vi tud prussid est . for nl. kto. tab nelJ <::: ~elJ.uli-

ne ülalt ahenev murdssri \.Jga l iiver, mis lõpetawud · vart.. vc.a-

teplutvo~miga . Sellel on lai, profileeritud karniis nine me-

tclliHt sepista~.ucl l'innE..:Lis. Platvormi keskel tõuseb viienda. 

~orrt1sena al1take nelj&td ... ~.lline ·· orn, kitsas aken icus tahus, 

mis lõpeta ad laialt, pro:'ileeritud karniisil tõusva kõrl:.,G 

... elj a·cf.: ... ulise tornikii vri t;a, katteks plek.l . 'l'orni : olm::m.d al 

orrusel lii tub tem~üe hoone tnu:Li.UCJ el ph e korruse kõ1~cune 

viietclluline sale Lorni :e, mill l .mõned piluakna-. '11 orni lõpe-

tab pro.tileeri -.ud .:cüastc:..Jwrniisil t tõusev ~är ge ja viietclluli-

n e kiiver , mis ul&tub selle fassaadi s e gr: entviilu U.laservc...Yli. 

(/)Jt 
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.. orstnad on kõr sud, p ec:l t kaetud pillld e rid adee;a kült;e

d el. Ioone siseruumid on samuti te s taval mä8:r al asürnmeetrili-

sed, ku.ic;i on osaliselt keskkoridor ja anf'ilaaclsel t asetatud 

ruume. Suur saal ho 0~1e t[..e;afassaadis om:1b laiad e pr of ile eri-

liUd laekarniisidee,a ju peegelvõlviaega lage, mille plafoon 

omab suurepärase stiliseerimisega maali~ud pseudorenessans-

dekoori akantuslth1"eC.e ja lille..notiividega. 

Seega on pe~1oone suurejooneline juugendstiilis ehitus, 

sellises käsitluses ainulaadne Eestis. •.ra võib pärinede:t .. uc 
saj. esimese kümnendi piirist, temal on veel üksikuid histo

ritsistlikke detaile. :ilmselt ei suudetud hoonet täies ulatu-

ses lõpetada enne revolu esiooni. •ra on kasutusel osalt kor-ce-

ri tena, oso.l t ka ametruumid ena. I-~oone on ebarahuld &V as s ei-

sundis, on mwlajUetud ruume. 

Kõrvalhooneid on mõisas keskmisel hulgal, osa neist poikneb 

p arc,i L.ärtel, osa kaucemal maastikus. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on keskmise sLlurusega tasa.k.aalLLsta~.~ud proport-

sioonidegc ühekordne civihoone, mis omab tube lakakorrusel. 

Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks laast. 

Omab laiu, sü c:aval t profile eri tud ja eenduvaid räti.sta- ja vii 

lukarniise, esimesed viilu all krepitud . .Aknad on kitsad ja 

kõrged, G-ruudulised, ür.Jbri tsetud krohviäärisega. Lad on ase-

tatud. ühtlas e vclledee_a, puuduvaid asendavad petikaknad 

(näit . Ollsafassaadis). Kesk el;jel on krohviäärisec;a ul::s, te-

mast kahel pool 3 akent. Peolviilus on suurem, kolmepoolega 

ake1~. ihitus on ilmekas, klassitsistlikus stiilis hoone XI,. 

s aj • I p o o 1 e k e sk e 1 t . 

Ves .. ci-vöötubZt (?) on keskmise suurusec;a ühekordne krohvitud 

to.r 
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seintega kivihoone, millel lak<.-tube hoone otstel . ...iliitus ka-

tub kõrge viilkatus, katteks S-kivi. Omab laia, profileeri tud 

rät.:.stakarniisi viiludes ja kitsama kü.lf,fassaadid es . RäästcJ-::ar-: 

niisid e all kulgeb ehi .... vöö teravkac..relise friisina, kitsa 

Vc;.hevööga selle all, mis jatkub viilu all otsafassaadis. J::ur-

gad on kujundatud kvaaderliseenidegu. Eo one kü.l.....,fassaadide 

on kitsad jalameda kaarega kaetud alrnu.d ja samalaadne uks. 

Viimasel kits as val€J.llik, uksepooled kolmeosalise tahveldisege; . 

.Aknud on C- ruud ulised ja kr ohviääristegL., sDJila uksel. Otsa

fassaadi s parci poolel on aga all kolm suurt teravkaarelist 

petikakent, ü.lal viilus üks . Petikud on piiratud krohviääris

tega. Viilupotikusse ja alakorruse aärmistesse petikutesse on 

asetatud ristl ... ü.likukuj ulis ed harilikud G-ruud ulised aknad . 

Katusel on samuti viiike katuseaken tiheda ru.udustikuga (12 

ruutu), mille puidust väljaehi~us on kaetud S-kivikattef,a viil 

katusega. Ehitus on ilmekas historitsistlikus stiilis hoone, 

mis võib pärineda XIX saj . II poole keskelt, omades nii 

klassitsistlikke kui ka pseudogooti motiive. 

~Pall on pik.h., kronvi tud pae"civihoone, mis kae ud seintest kõr

e,ema kelp ka tu sega, ka ·Lteks 1 aC! st, räästad üleala tu vad. Loone 

kesktelj el on suur võrdlemisi kõre_e ~aare ga uhö, temast kahel 

pool 3 lameda kaarega kaetud ja ühtlaste val1edega asetatud väi 

kest akent, millel 4 ruutu. vad on piiratud laiade tellis-

äaristega. 1ioo1J.e võib pärineda XIX saj . II poole keskelt. 

Kelder on pooles ul&tuses maapealne, muldkattega katusega. 

'Cema ot safc.ssaad on laotud klombi tud ma aki viplokkid est pu: ta 

VUU[iga . I:urgad ja avad piiratud tellis egs. , seotud müüriga 

hambu vute plokkid ena. Uks omub seejuur es lameda kaare. 'fellis-

test on kitsas, astmelise profiiliga viilakarniis, mis kuju.n-

/06 
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datud lainja joonega. Omas ka ust ääristavaid kaht akent, 

mis kinni müü.ritud. ~.hi tus võib p;_·rineda .KA saj . ultu St;; .Jt . 

P 0rk mitte suur, 3, 0 ha . Ta paib1eb peahoone ümuer, jättes 

vab ~ks kitsa esi v ..... lj aku, mille kü.lj E: le suundub pi.kk s i Hse-

sõidutee , äliristatud mitmekor&se leht uualleeea. siVdljaku 

ü.r.J.ber pulL vabalt ja hõredalt, n:::.d j~tava::1. vaated maastl.kku 

j e... maanteele avatuA.s . .::>e::les p<..rLiosas on siisl i jk.:l.c;i ~avud 

fra[.menti:::.ena minLi v anema rec;ulam:se pä-rci osad . '1\c-akü.ljel 

on ave.ram vabakujuline pe;.rl auure1.a tu,se:vL..ljakuga, mis las-

kLlb Loobu j õele. Jõe ;:allas tiLedc..rna puistuca. Seul on kaks 

vaikest par::,lleelset tiie_i kest , j õe l e on kuj undatud aLa 

ovaalne saar . Pargipuis tu j atkub ribana ka jõ e k ul d kõr v al-

hoonete v ahel . V"'litse vad liic;id on v aher, saar; on j el CJ.ka i d 

ja pärn a , üksikuid lehis e id . P ar t___i seisund. on r aLulä. av . 

Pargi juur e uulus Eesti kõ i[: e suur ema ~ anetsu.na maas 

tik :~eer\1 ti j ä:cvede ja ooside piir~wnn~ s , kus ujundaLud ala 

1 õlmas kuni 100 ha . S~in oli j --..rvi i.imbri ts ev teedevõr.h. , j e;;,r

ved e V<::hel karwl id j a nend el ker e:,~d puit slllDd, i.il1e j ürv e. 

l B d.:a ... õrg v ikul pa.:.kl~cs ka puitpaviljon. Looc1us ikus kuusi -

kus ~ a ilaavikus on suuremaici tammealasid . .t~.-ohati on me ts&-

servi j 8. lagendikke kujundatud põhj a tammega , esineb ka eba-

tsuugat . Ühe suurema orund i nõl v~l on suure alpi seedermci.ru i 

puistu t4arv~lt asetatud puudega. oside vahel hoiti suuri ava 

tud me ~...sal agendik"'i:e võ S.:J.ötumast . I' arlune ... sa seisund on rc.Jml-

d av. 

Külastatud viimati 1975 . a ., pildistetud 1968 . ja 1S 7 o . a . 



Neeruti mõis. 

Peahoone torn. 



76. KÖI:.lLE mõis (Nömme). Poolmõis. 

Väike-l'Jaarj a k/n, Vao sovhoos ( Väike-Maarja kihelkond) . 

Peah~~ on väike ühekordne hoone, mis omab ühes tiivs.s laka-

tube hoone otstel. Ehitus on puitseinteba ja krohvitud, koos-

neb kahest 11 L 11 -tähe kujuliselt liidetud tiivast, mis kaetud 
.... 

viilkatustega, katteks eternii t. Räästad on viilud es üleulatu-

vad, külgfassaadides aga lihtsate, eeneuvate laudkarniisidega. 

I:ioone nurgad on kujundatud kvaaderliseenidega . Aknad on kesk

mise suurusega 6-ruudulised ja ümbritsetud laiade piirdelau-

d ad ega . .AY...nad paiknevad ebaühtlaselt . Põhikorpuse otsaf'assaa

dis on kahel pool ust kõrge kaarega almad, kus segmendis kiir-

tekujuline raa.mistus, siin on ka lai, madal terrass aeda las-

kuv a tal1u tud lü vi trepiga. Eb amäär aseid esiktüaad s e id j uurd eeLi. 

tusi on põhikorptJ.se esifassaadi keskel ja tiibhoone otsal, mis 

kaetud laastukattega viilkatustega. 

Hoonet kasutatakse elamuna, ta võib pärineda JCIX saj . II 

poole keskelt ning omab klassits i stlilllie detaile . aoone sei-

sund on r ahuld av. 

hõrvdlhooned paiknevad peahoonest eraldatud kompaktses rühmas 

paisjärve tammi ja tee läheduses . Olulisemad on: 

Valitsejamaja-töölistemaja on pikk krobvitud puithoone madalal 

paekivist soklikorrusel, millel samasugune tiibehitus trgakül

jel parempoolse tiiva tae;a . Soklikorrus on eraldatud simsiga. 

hoonet katab laialt üleulatuvats räastastega ja lac..stukattega 

viilkatus. Viimane sarikE.paar ja penn on viilus avatu~, viilud 

kaetud rõhtlaudadega. Ebaühtlaselt paigutatud võrdlemisi suu

red aknad on suurte ruutudega ( 4) nin~ piiratud prussidest 

piirdelaudadega. Soklikorruse aknad on väga väikesed, 4- ruudu-
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lised. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandi st . 

.Ait on väike puithoone tabutud rõhtpalkidest puhta nure;aga. 

Hoonet katab laastukattega kelpkatus, millel kitsalt üleula

tuvad räästad. Otsafassaadis ulatub kansool taladele toetatud 

räastas laiema+ t üle, moodustud es ulualuse. Aida uks on 

laiade, profileeri tud attelaudadega kalasabamustris. Hoone 

võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Lc-u t- tall mood ustavad väike s e hoone terühma, kus d omineeri vad 

2 hoonet, mis asetatud "L" tähe kujulisel t. Hooned on krohvi

tud, pae- ja maakivist, kaetud laialt üleulatuvute räästas

teba viilkntustega. Viimased sarikapaarid ja p ennid on vii

ludes avatud, viilud kaetud püstlaudadega. 1 atusekatteks on 

laast ja eterniit. Aknad on väikesed, 6-ruudulised ja lame-

d ad, asetatud ühtlaste vab ed ega. Lau t on seejuures vhga pikk. 

Hooned pärinevad ilmselt XIX saj. IV veerandi st. 

Vesiveskid moodustavad mitmest hoonest koosneva ehi tusterüh-

ma, mis asetatud paralleelselt tarruniga, üks aga tammile o sa

ga. Keskmine, varemeis seisev ühekordne lakatubadesa ves:i

hoone on teistest vanem. •.ra on krohvitud pae- ja maakivimliU.

rideg8., oli kaetud kõr ee viilkc. tu sega. Omab vd.ikseid, lameda 

.... aare ga kaetud alma id. Ehi tu. s võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Vanast veskist paremal asuv kivihoone on kahekordne, 

krohvi tud, korrust e vahel h.itsas sim s, mis tõest ab teise kor~ 

ruse hilisemat päri talu. Ehitus on kaetud lameda ja laialt 

üleulc.tuvate räästastet,r, viilkatusega, katteks laud ja la0;.st. 

Aknad on ebaühtlase paigu.tuscga, Jce&unise suuru.sega ja kae

tud lameda kaarega, 8-rv.udulised. Viilus on kõrvu.ti kaks 

ümaralcent. Ehituse täna päevane ilme kujunes tõenäoliselt XI 
saj. IV veerandis. 
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Vanast veskis-e vasakul &suv kar ekordne h.ivl.hoone on 

kror"vitud seintee,a pue- ja mealcivist ehitus, kus samuti eral-

datav 1 orrusteva1"1eline simss, mis tõestD.b teise korruse Lili-

semat pärl. tolu. Ehi iv. st l.,_c...tab lame ja üleulatuvate räästaste-

ga viil~,_ct tu s, ... ~atte:.s s-... ~..i vi . .AJmad ja uksed on esiale;se ilme 

1 ao"' ... anud . :1oone võis ome:1do.da põhikuju XIX saj. II poole ... es-

eel või IV veerat dis. 

Park on väike ja vaba ple J.eerine,uga. Peahoone paikneb madalal 

künkal, mida ületo.b maantee. hoone on maastL.,_us kaetud v aid 

väheste dekoratiivpõõsaste ja puuderühmadega. Tihedarualt on 

puid 1 ü.nka j alamil, kus parl\: läheb markamatul t üle loodus-

likuks mets'""ka, mida lõi~cab raudtee. Par_si põhikompone.nc.i 

.rr1oo'lustab suur ves.~.djarv, mille paisul on maantee. Peahoon~ 

on vesLi~d.rve su na avatud. Järve aldal on kivia··ri ega is-.. 
t..ekollt vaate unktina. ParLi põhiliit:id on vaher ja saar. Pcr-

e,i s ei sund on r clmld av . 

.. ülLsta~.~ucl viima~..i 1S7o.a., pildistallud 1968.o.. 

IV 



Nõmme mõis. 
Peahoone otsvaade . 



77. NÕ~.IT.IKÜLA mõis (1Jörrililüll). Poolmõis. 

aksi k/n, l'lõ.rnm.l-.üla sov.hoos ( .. Ar.:i'.Jla kihelkond). 

Peahoone or.. keskmise suurusega liigendatud puithoone, mis põ-
-

hiosas üLe ... ordne, osclisel t välj ae i ta~.~ud 1::-ks.:corl~uset.a ( t.o8.J 

hoone o cstel), omab paremal otsafassa&dil tiibehi t11.se, mis 

lra..l-J.e:rl:ordne ja eendub kergelt nii esi- kui tagaf8.ssaadis. Põ ~i -

karpust ka Gab viilkatus, katteks plekk, räästnd väga lc.ialt 

üleulu tu vad, alt lsud at teg&, sarikajalad kujundatud , samuti 

ne~d kandva te kansool ttü ad e otsad. Viimaseid toetavad a.Zuur-

sed, ehispitsiga kaunististeea tugikäpad . Selliselt on kujun-

da ... ud ka kõik teised viilud. einad on vooderda·Gud rõhtlauda-

d ega . 

Põhil orruseLs on esimene. Selle aknad on kõrged, 6- ruudu-

lised ja ümbritsetud profilecritud piirdelaudadega . Aknalau

d ad e all on nurkadel konsoolid. Akna kohal on eenduv horison-

tealne pr!bfileeri tud karniis, mis nurkadel toetaJliUd voluudile 

lähedase vormiga pikkt1de konsoolidega. Karniisi ja aknavaheli-

n e pind ou liigendatud kvaad erlõikelis te plokkid ega, keskel 

ruudukujuline , äärtel pikad .. Analoogilise kujunduse omavad ka 

1\:õil teised aknad põhikarp us e otsafassaadi lakatubadel , juur-

d eehi tustel vasakpoolses otsafassaadi s ja tiibehi tusel selle 

fassaa.di tagaküljel. 'f:iibhoone parempoolsel otsafassaadil 

omab teisel korrusel üldjoontes sama kujundusee,a aknad, vo.id 

nad on karniisi all lõpetc.~.~ud kõrgekac.rega, milles Kiirte uju-

line raamistik. Viilu tipus on mõlemis fassäadis laia, pro..L'i

leeri tud äärisega ümaraken. '..riibhoone ise on kaetud lameda 

viilkc.tusega, mille hari ühtib põhikorpuse ka"tuseharjaga, o ... 

aca risti viimase pikiteljeba. 'riibhoonc e s oli algselt avar 

lahti ... e vera.. d a, mis kaetud viilka tu sega. See om~s laialt U.le -
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ulatuvaid räi:i..staid. Katust kandsid saledacl pui ttulbad, ees 

ser V&s 4, keskmis te vallel laiem ava. S amb· id tugevd as~d tue;i

käpad, mis omasid ehispi ts i . vammaste vahel oli puitb allust

raad . V erand <:il t laskus kits as kivi trepp pu.rki . 

noone taeafassaadis on ki sas ja madalama viilkatusega 

Väljaehi L.LlS paremal kü.lj el, tema seinapind on 0 vSafassaadiga 

üllel joonel . Katuse ja alma kuju kordab põhihoone vastavaid 

vorme. Väike väljaehitus eeskojaks on ka hoone vasakpoolsel 

otsufassaadil. Ka tema ukse, akna ja ~atuse kujundus ü.htib 

kOLU hoone vastavate elementide kujundusega, u .. csel on vaid 

8-ruuduline vaggmik . 

Hoone sokkel on puhtalt tahutud maakiviplokkidega, täies 

ulatuses on nendest trepid . hoone katusel on ebakorrapäraselt 

korstnaid, mille eenduv otsakarniis on toetatud hammaslõikego. 

Seega on peru1oone historitsistlikus stiil is ehi tus, mis 

võib pärineda XIA saj . IV veerandist või selle lõpust . fa on 

kasutusel elamuna ning rahuld avas seisundis. 

R.õrval!:..Q.Qneicl ei ole palju, llad pailmevad esiväljaku äärel 

eraldiseisva rühmana , kuigi ka kaugemal on üksikuid h ooneid. 

Paljud on kaasajal ulatuslikult ümber ehitat,ud . Olulisemad on · 

Ait on suur , krohvitud kivihoone , mis kaetud seintest kõrgema 

poolkelpkatusega, katte s eterniit, räästad on üleulatuvad . 

Hoone esifassaad on taanda'tud keskosas laialt ning räästast 

k~.nnavad kivist lihtsc...d ü arswnbad, 4 tk . .l.lOOnel on mõned üm-

berehi tatnd aknad fassaadi äär tel, albsed on ilmsel väikesed, 

ruudukujulised. Hoone võib pärineda XIX saj . I veerandist või 

I poole kesk lt. Aida otsal on riistade kuur pikendusena. uee 

on JõrGe viilke:.tuseget ehitus, mille esisein lahtine, rä~tstas 

]9.&<1!<:. ud neljate:tLlJ.listele kivitulpadele. feised seinad pü.st-

11'1 
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laudadega voodriga. hoone võib pärineda .. Ir saj . lõpust . 

. 
Lt..ut on mi "tmeosaline kivihoone, millest algsema ilmega lU'ohvi-

tud kivihoone . fa on kaetud lameda viilkatusega, mis ka2saeg

ne , otsviil on püstlaudadest. Avad on kaetud võrdlemisi kõrge 

kaare ga, aknad seejuur es asetatud ühtlaste vaheä ega , J:es' mise 

suurusega ja 8 - ruudulised. Hoone võib pä ... ~incda LIA säj . lõpus 

Park on kes.k:mistt! suuruse a. Peahoone ees on väga avar esiväl-

j ak, mis avab hoone esifc.ssaadi r.t.aastikku . ~1oohe ise on a s eta.-

tud seljandikule . . 6ttesõit on hoo1cle paremalt küljelt. uud 

ula uvacl tihe ate r~hmad na peahoone otstele, vahesel t ka 

väljaku kü.lgedele ja 1'-õrvalhoonete vaL.ele. ~:oo1e tCJ.La jti.ab 

vabaJ .. ujuline part,icla, kus puid tihedamates rü L'llades, jt:.ites 

v~ikese vlil~a~u oone tabwüljele . Siin hlisti v"li~ud rU1mi: 

l ask-nult,Tpu.rn . LeiJt1s ka vallert , j alakc.t, kuic.i pa.lju kasl:e . 

ParLi seisund on rahuldav, paljud puud on kahjustatud ja kui-

vavad . 

Külasta~ud viimati 1 97l. a ., pil Jistavud l 968 . a . 

IIS 
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Nõmmküla .mõis. 

Peahoone esikülg. 



78. fAASVu~E mõis (Past~er). ~üütlimõis . 

L&ekvere k/n, sovhoos 11KC'lev" ( uir une:.. ihel~;::o11a.) . 

· eal_lo~ on hävinud . .1.1.0one oli suur üLekordne puithoone, oil

lel vc:.,sar ule ciivale oli liidetud risti _ Clhekordn tiibhoone. 

::;e ee1 ... dUs nii est- l.::ui tagafassa&dis. Loonet ka~sid lai ~l t 

üleula'tuvate räästasteea viilkr tusec1, t;iibhoone katus põni

Loone piki telj et,a ris ü . Tiibhoone sc.,rikuid kcmdvate konsool-

talade all olid dekoratiivsed ehispi tsid tugikäppade vahel. 

Seinad olid vooclerdauud r·õll tlaudadega, põhi .o1·pusel kulges 

aknslaudade joonel vahevöö. JJmod olid kõrt..ecl, C-ruudn ised , 

tiibhoone almad põhi ... oone omadest kõrgemad . Viimasel esi.r..es 

tagofassaadis suuri, 3-poole~a almaic . Viiludes esines ümar-

aknaid . Esifassaadi .eskel omas põhihoone suur e palkoni viil

kavuse all, mille küljed olid 1.laasitud suurte akendega , nen

de all oli karkassi prusside vahel l&udpaneel. Pclkoni esi 

külg oli avatud , kaunis ta tud puidust ehispi·G sie;a , siit l askus 

lai ja .kõr[.e trepp parki . hoone tagakül j el oli terrass põhi

hoone .keskosas n int; varikatuse ja osaliselt väljaehitatud 

külgseintaga pereola- laadne ehitus tiibloone otsal kogu selle 

laiuselt . Tiibhoone omas Loone esifassaadis ka rõdu teisel 

korrusel . Ruumid põhikorpuse s olid anfilactdsed . 

Hoone pärines ilmselt kahest ehitusperioodist: esimene 

per~ood - põhikorpus tõenäoliselt XI saJ • keskelt või II 

veerandil, teine- tiibhoone XIX saj . lõpust . Põhihoones oli 

leida klassits i stlikke elemen~e, tiibhoones historitsistlikke 

e ell õige eklektilis t sabloonlõiget ehispi tsid es . 

hõrvall1ooneid on palju, nad moodustaväel peahoonega teataval 

määral seotud ansambli. Lit.med hooned on säilitanud cüusele 

IIl' 
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lähedase ilme. lulisemad on: 

Vali~sej~Jaj~ on keskoisee surusega ühekordne kivihoone, 

kaetud prit~rohviga. Viilkatus on Uleulatuvate räästasteGa, 

liht.aa, eenduva lauast pui tkarniisiga, mis viilu ell kr ep i

tud. ·· a us e katteks on et erni it, ot sviil kaetud diat;,onaal

laudadeLa· Almad on suured, 6-ruudulised, kaetud lameda kaa-

re ga, omc b laiu tellisäärise id ning lainj o., kitsa :front ooni 

silluse kohal. Aknad ei paikne Uh tlaste vahede ga. Hoone ot-

safussaadil on vk:.i.ike klaasi tud eeskoda, kaetud viilkatu.sega. 

Hoone võib pärineda XI saj. lõpust. 

Töölistemaja on keskmise suurusega ühekordne puitehitus, mis 

kaetud poolkelpkatusega, üleulatuvate rliästastega otsviilu

d el ja lihtsa eendu va laudkarniisiga külc;fassaadid es, kattel 

laast. Seinad on kaetud rõhtlaudvoodriga. hoone ristnurgad 

on kaetud vertikaalsete±-e kattelaudadegu, mis kujundatud pi

lastriteÄs. Aknad on ki~sad, G-ruudulised ja Qm.britsetud 

laiade piirdelaudadee-,a, pai.Y.nevad põhiosas ühtlas~.e vaLedee-,a. 

Ühe sissepääsu ees on lihtne la.r1 tine e sik, mille viilka tu st 

toetavud saledad pui ttulbad. hoone võib pärineda XIX saj. 

III veer undi st. 

Viinav&brik on suur ahekordne rohvitud kivihoone, mis omab 

ruume ka lakas. Hoor.~.et katab kõrge viilkatus, katteks laast. 

Räästad on laic..l t üleulatuvad, viim;;me sarikapaar ja p enn 

( tugevda1.ud vertika;:.;lse prussiga) viilud es avatu.d . •.reise lior 

ruse aknad on väikesed, C-ruudulised ja .kaetud lameda kaare

ga, paieutatud ebaühtlaselt. Alakorrusel esineb lameda l aa-

rec;a uksi ja mõned eelmis te a sarnased aknad . ....... usin&saalil or: 

kc...ts kõrc:,et aken t , .kael:;Ud kõrge kaarer.a. Katusel on v .. ike s e id 

katusealmaid, 6-ruudulisi, kaetud laialt illeulatuvate rliäs-

t-~ IIl 
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tastega viilkatuste[a, on ka ühepoolse kaldega katus id. 

Hoone esifassaadis on teise lorruse ees v~ike puitärkel viil 

kavuse all. See voetub 1 õrgete e kivipos-tidela ning sinna 

tõuseb seinapinnal la.t1ti.ne puit trepp, kaetud varikatusegc... 

Hoone vasaApoolsel otsal on crohvimata m.aalüvimüüridet:,a ühe

kordne juurdeehitus hilisemast ajast, kaetud lameda, ühe-

poolse kaldee;& Kavusega. Ehitus võib pärineda XIX saj. II 

poole keskelt, juurdeehitus sajandivw1etuselt. 

Aednikumb.ja on keskmise suurusega maakiviehi tus, mille mü.Li-

ris maakivide põsed on krohvipinnal, kividev~eline krohv on 

a a de ereeri tud e:raniidikildudega. I:oone nurgad on kujunda

tud laiade krohviliseenide[,2. Hoonet katab seintest kõreem 

pooll elpkatus, ke: tte.n::s S-kivi. KülgfC~ssaadid el ja pool vi ilu 

l e.Lb c..Kolrnnurga all on rä::..s t;a_stel li.b.t s ad, kits ad laudkärnii-

sid. Aknad on keskmise suuruseg~, peaaegu ruudukujulised, 

C-ruudulised ja piirat"'d laiade krohviääriste[a, asetätud 

võrdsete Vö.hedega. Hoone on ilmselt .XIX saj. I v eerandi või 

I poole keskelt pb.rinev ehitus. 

Ait on ... .:rohvitud ael\.ivihoone, kesff ... nnse suuruset;.<... ..... \.aetud on 

poolkelplwtusega, katteks laast, kUlgfassaadides ja poolvii

lu kelbatwlmn.urga all on lai, eenduv ja lihtne lc.ua ·t !:'d.Lsta-

karniis. Peolviilu all on lai vahevöö, nurkadel lai8d nurga-

liseenic. l.eed on. ka hoone kesl~osas pnilrneva ulualuse nurka-

ovsafc..ssa::..."-is petikLttena. fu.rn:..d on es- mise SULU'Uset:;a, (-ruu-

cl.!.üise: , ümb;..i vse vu.d kror.~vi;..t.:..cisteLa· ~hi-'..us on llc:ssitsist-

liLL:s s ulilis, Let võib p~:rinCdd :1.~ s<..j . I V erandist . 

I.õisc:ametnil:e r.aj a or. ... _e skmise suuruset,t::l ül ekordne },.rollvi tud 
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pc; l:ivihoon6, millel lU: ..... J~.~ube hoo.r..e ot ,0el ....... hitus 01 kaevud 

poolkelp.l: a ~usec:a, atte~rs S-kivi ja -:_õrvapc:.pp. I .. ül[.i&s.saadid.e~ 

jä poelviilu kelbakolmnurga ull ecnduv ja pro~ileeritud ra~s-

takarniis, poolv"ilu l~ülgeJel lilltne lai krohvivöö. Poelviilu 

all lui vabevöo . ..~::>.a madal sekkel omab simsi. Ül.1tlaste vahe e-

ga paigutatud aknul on kõreed, C-ruudulised, puuduvaid rida-

des aseLdav&d petikud. Saifassaadi kes teljel o.sLlb v al 0 mikuga 

uks. L.oone on mantelkorstnaga. Ehitus võib pdrineda ."Ir saj. 

ale;usest, ta on klassitsistlikus stiilis. 

'L'eenijate cüamu kordab mõõtme~.~es, materjalis ja vormides eel---. 
mist, olles samaealine. 

Laut on pikk kro~ ... vim"'~lia maakivihoone lõhutud kividest, kaetud 

seintest kõreema poolkelpkatusega, katteks laast. Kitsastel 

rüüstastel külgfassaadides ja poelviilu kelbakolmnurga all on 

lihtsad, eenduvad lauast räastakarniisid. l atusel on mõned 

katuseluugid ühepoolse kaldega katuste ga . .Akl1.C:l.id on vähe, 

need on väga lameda 4-ruudulis ed avad. Ehi tu s võ ib pärineda 

.. IX saj. II veerandist. '~ema juurde kuulub abiehitusi. 

§öödaköök (?)on vaike, pritskrohv~f,a kaetud ~üvihoone, mille 

lwue viilkatus, katteks eterniit, laic..l t üleulatuvats rdästas-

te ga. Viimane sarikapaar ja p enn on o l-SViilus avatud, sarika

~alad Ku·undatud. rioone nurkadel on kitsad nurgaliseenid. Ak

nad on suured, kae ud lameda kaare a, 6-ruudulised ja piira-

tud krohviääristega. Samal viisil kujundatud ko. uks. Hoone 

võib pärineda XL saj. IV veerandist. 

Kuivati on kesKmise suuruseg<:... võrdlemisi kõrge ehi us krahvi

mata ja lõhutud maakividest, nur5tl.Cl on laotud tellistest, miili

rita seo ud hambu vat e plo1 kiJ ena. .An al oo '"·,il is el t on kujundatud 

11..1) 
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av~de äär ed, kusjuures ~o.d on kaetud larned a te kaarte ga . 

l..lmaid on V<:...id üKsikuid. Hoonet katab kitst.J. t üleulatuvate 

rääs·Laste[:;a viilkatus, katteks laast. Ka~uus oli ale,sel t lame 

dam, teda on tõstetud ning vcilie tüidetud puitsõrestikuga, 

millel püstlaudvooder. :roone küljel on .Jmldramp, mis l indlus 

tatud küljel lõhutud maakivist mU.tiriga . .L-!oone võib pärineda 

.. ~ saj . algusest. 

~~ on suur krohvitud maa- ja paekiviehitus, mis kaetud sein

test kõre;ema poolkelpkatusega, katteks 1 aast . KU.lgfassaadi

del ja poolviilu kelbakolmnurga all lai, eenduv lauast rääs-

tw arniis. ~sifassaadis on vaid 3 sümmeetriliselt asetatud 

us-e, mis kaetud 1 õrge kaarega. Kaare seg~nentosas väike valg-

mik. uksed on kaetud kalasabamustris laud voodriga. Ehi tu s 

võib pärineda .. :VIII saj . lõpuveerandist. 

Park on võrdl erni s i suur ( 4, 2 ha) ning põhijoont e s vab almj u-

line. Peahoone ees avar esiv~ljak, mis piiratud hoonetest ja 

puudegruppidest, mõned puud vahetult peahoone esifassaadi 

ees. Väljak piiratud ring~eega . Hoone taga on ruudukujuline 

väljak, mi s ÜJ!lbri ts e tud tiheda, eriliselt kujund am ata puud e

kulissi[_,c:l.. See isoleerib peahoone avarnaastikust, mis ümbrit-

seb mõisasüdant, samuti kõrvalhooneist . Pargi äärtel asuvad 

kõrvalhooned samuti puuderühmade var~el, pare:,i põhiosa on aea 

maastikust eraldatud madala maaki vimüüriga. Liikid est dominee 

sund on halb, ta on funktsioonita ja risusta"Lud . 

1>.ülastatud ja pildistaud lS?o.c. 

/2.,) 
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79. [ADA mõis (Paddas). RQütlimõis. 

Viru-l.i,_ula k/n, Viru-Niulla k.olhoos ( Virll.-rigll.la kihel
kond). 

Peahoone on suur, kabekorruseline paekivihoone, millel esi-

fassaadi s keskosas pealeehitus kolmenda korrll.sena .. d.lumine 

korJ.'Us on madal, olles tegelikult soklikorruseks. Hoonest on 

säilunud vaid müQrid. 

Ehituse esifassaad 01~ lii endavll.d kolme aknavc...'LJ.e laiuse 

kesl risaliidiga, mis eendavll.d kergelt ning sama laiade kile-

risalii idee;&, mis eenda~ud tugevalt. Ho onet l\:attis .lcõrge 

kelpkatll.s, ka küle:.;risaliitidel olid kelpkatt.lsed. Vaid kesk-

risuliit omas lameda kolmnul,kViilu. '11acafc .. ssaadis eendub ker-

gal t vaiJ lai kcsl! ... risalii t. See oli kae"Lll.d kcskos as se[j!le.n t-

viilue;a, mis äär·vcl 0r.1as lainj a kuju . Viilus oli ovac.lne c:-ike..."l 

mis k.:äristatu iL .. stri te~~. ~ oonet 'imbri tseb pro:til8eri tll.d 

r~äsvakarniis, mille clil lai, profileeritud vöö. ~si- ~a- ~-

e;2fc::ssaaui kedkrisaliitic.:.e karniisi all 01: hammaslõige. Peale 

e',itatnd mezza.ui no"{orrus esifassaadi JJ.eshrisr:W.iidi peal omub 

kolmnurkviilu Qmbritseva kitsa, eeneuva ja profileeritud kar-

niisi. Hoone sekkel om&b ki ·s rimsi, so.Klikorrtise t r...::laudo.-

de joonel. Lui profileeritud vahevöö kulgeb ~wrrus·ve vahel. 

:2si- ja ta[,afussaadiues o soklikorruse seine.. inn8:i rv .. s eeri-

tud, samuti on rU3veerivud e~ifEs~aadi AQl[riseliivic.:.e sein&-

ind nint:, tu[.c...f&ssaadis kocu seinapi1.~.d kahel pool kes.!.nis<.l.lii 

ti . .B..edcrisaliitidel on seina ind taandavu.:i suurel~s, rist-

LQlLtt..dn..:.j ulis elts p etiku.h.._,, milJ..e s :1lma~ . ~sif&ssaadi peale-

ehi tu.se nurki 1 aunis c.vud piL ... strid. 

].lumise korruse alr1&d on vi.i.il-..esed, pea !'uudukujulised , 

üle .... ise hOrru:;e 3Y • .nucl CJ.CL vüe;a .K.Õrl ed. :~.lmad on (;imbri ts e tud 

Jec. orrus .. .ü on see profileeri-tud ja l\.aunistc...tud 
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lukuki vit:a· Aknad csifr-ssaadi mezz aninokorrusel on v~iiAeseC:, 

ki ~.~sad, samuti krobvit:.üristega. L.õik almad paiknevad ü..htlaste 

v&Ledega. So .. lilwrruse akendel oli 8-r tJ.dulised aknad, iilakor 

rusel aga 12-ruudulisecl. h.eskrisalii.ti e aknad on kaetud l::.õr-

eete kaarte ga, akende vanel on pilastrid • .Jsifassaadi külc;ri

saliitide sisekülLedel on peti aknad. 

Hoone omas ta0 afassaadis puidust kahe.hordse palkoni, 

keskri saliid i ees, kus ala.tcorru s oli sule LUd, ülal\:orrus av~-

tud külgedeg~. P alkoni t kattis lame katus . I .... ingi väike esil 

paiknes k& peahoone ees, see oli puidu.st ja omas viiikatus , 

ta asetses hoone keskteljel, peaukse ees. 

Ehituse siseruumid on anfilaadsed . Soklikorrusest vasak-

poolse risaliidis omasid ruumid ristvõlvidega kaetud lagesid. 

Saal usus hoone ke$cteljel, seintel on jälgituv~d peegelvõl-

vid ja laiad, profileeritud lackarniisid. 

hoone katusele ulatusid paariti asetatult s~eetrilise 

p aie;u tusega korstnapiibud, 4 tk . 

Ehi tu s oli stiilne varaklGssi tsis"tlik hoone, ilmselt XI 

saj . algc:sest . 'Jla hävis revolutsioonisü.ndmustes. 

Kõrvalhooneid oli mõisas arvukalt , kuid ena1~ ik on hävinud või 

ümber ehitatud . Osa neist paikneb peahoone[,ö ühtses ans.s.mblis . 

Valits_EÜamaja on pikk ü.hekordne kivihoone krohvikattegb. . Viii

katus omab vormikivikatte ja laia, eenduva nin profileeri tud 

viilu- ja räästakarniisi. Hoone aknad on kitsad , keskmise sml

rusega, raamistik kaasae[;l1e, almad paiknev&d valdovalt pauriti 

Viilu.ö on krohviäärisega segmer.~.t 8JC._en .... .~.o one võib parined a XL 

saj . keskelt. 

Laudad moodus te... vad suur e, nelj · 1 t küljelt hoonetega suletud 

sisehooviga hoonetekompleksi, mille ehitusedon krohvitud pae-
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kivist . latused on ühised kelpkatused, mis osalt hiljem ümber 

ehi ta tud laudviiludega viiikatusteks. Rb.ästad on kitsalt üle

ulatuvad, katteks laast või eterniit. Alrnad on väiksemad, pea 

ruudukujulised ja 4-ruudulised, ülC::.iselt ühtlaste vahedegc . 

lJksed on kaetud 1 amed at e kaarte ga. Ehi tu s ed või vad pärineda 

XIX saj . algusest. 

Ait esiväljakul on suur krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

kõrge kelpkatusega, katteks laast, omab profileeri tud ja een-

du vaid rä.ästakarniise. IIoone esifassaadi s on tunduvalt een-

datud k&ks külgrisaliiti, milledes A.alasabamustris laudistu

sega uksed. Bisaliitidel on samuti kelpkatus. hoonet võib lu

geda peahoone ga samaeal i seks. 

Tall on esiväljaku teisel äärel sama suur,-vormides ja-ealine 

ehi t-U S. 

Park on vät,a suur ja .mitmeosaline. Peahoone ette jääb regulaar, 

se plruLeerinsuga esivaljak, mis ovaalse väljaga ja ringteega, 

kuhu suundub kolmelt küljelt tee. Peasissesõit on suunatud 

peahoone keskteljele. Pargi teise osa moodustab suur ja vaba

kujuline pargiala, Pada jõe oru terrassidel, kusjuures peahoo-

ne on asetatud platoo äärele suure amf'iteutrilaadse jõesoodi 

äärele . Aas terrassi all poolkaares on avatud, piiratud tihe

date puuderü.hmadega ning nende alla istu ta tud põõsarühmade ga. 

ar gi põhjanur gc...l on pikk neepik, millelt vaat e suunad P ad a 

orule ja peahoonele. l.eernikul on väike piklik v~ljak hasti-

valitud puuderühmadegü, keskel palsar.anulu- ja kurdlehise roo

si rühmad. Heemi.&ul on väga järsud nõlvad, mis kaetud lehtpuu-

saludegu. Neemiku väljal on paiknenud mt::.lestussam.rnas, millest 

säilunud graniidist puhtalt talm"Lud alusplaat. Liikidest derni

neeri vad par[,is pärn, vaher, tamm ja kask, puud kon"LJrastsetes 
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rühmaa.es. Pargi eksootidest veel lehiseid ja papleid eelkõige 
. 

peahoone läheduses . Pargi v asakul äärel sügav lõhandL~, mil-

les väil e paisj~.rv, paremal on aga ivimüüri või pärnaalleec;a 

piiratud aed, milles kõrLete telliskivist sammastega v~rav. 

Neec on ne jatahulised, karniis katteplaadil on kujundatud 

ham.masl arniisi.__c ... ··lt; 'Pada jõe on jõeäärsete aasacle taga suur 

petrkmets , .mille alaserv leLt pu.udega, ü.lal aga suur looduslik 

männik, n:us jälgi tavc;d mõned pargi teed . 

Parci seisund on halb , ta on maha jäetud ja risustatud , 

võsastunud . 

.ooooo~ 
oooooo 

L'~lilEti:J La~ ,d VJ.i.t:" ...... t...;. 1977. a . , pildi st e. tLi.d 1~, 67. ja 1S7 7. a. 

/ l..f 
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Pada mõis. 
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Fada mõis. 

Esikülg 1~7 7. a. 



SC. PAIJ~:sE mõis (Palt.L . .,). Rüü limõi 

Vihu la .k/ n, Lal ei.Ja a !abvusparh. ( l .... adrin a l ihelkond). 

Ei käsitleta, kuna mõisaansamoel on lülitavud 1S75 . a. 

kooste:.tud arhi te duurim&.lestiste nimistusse. 

I./.. 



81. ~1\.l'l.UIVB ... .!!J mõis (I: antifer). ... üli. tlimõi:.; . 

Väike- lClarj e. k/n, Vaike-:.aarj 8. ;colhoo.J (V :i::e-1\." ar;j e khlk. 

, P .,d oo~ on vaiksem ühekorruseline ici vihaone, mis k ,etuc1 sein

test kõr ueme pool!·~elpkatuseeC:l, :-catteks et erni it, katusera-.:.sta.d 

on kits lt ~i.l uld'-'uvnd. Omab lakaü1be aJce .. ::de[a oolviilus, vä-

ga medala soklikorruse. Hoone akno.d on k skmise suurusega, elg 

sel t C- ruud u.li s ed ja väga lameda kaarec;a, asetsevad võrdse e 

vC:lhedega, aknaid piirc..vad lamedad krohviäi..i.rised . Esifassaadi 

ees asus alcsel t suur lahtine pui tpulkon, mille .r..ülj ~J olid 

klaasitud kogu ulatuses , eesserv aga lahtine, rä~staJ{arniisi 

kandm' s 4 saled at paisu tusega tüvega doskaana orderi sanl.IDast . 

K skmiste sammaste vahelt laskus parki .. i tsas kuid kõre,e trepp 

P o.lkoni viilka tu st V&rj &s astmikfrontooni meenutav el is sein, 

mille keskosas asetses kõrbe segmentaken. 

1-:Ioone võib pärineda ~8:X "' j . keskelt, tema kujunduses on 

klassi tsi stlikku lc..adi, kuigi palkon võis olla hilisem, XIX 

saj. II poole keskelt ja lahendatud histori tsistlikus stiilis. 

Hoonet kasut takse el a.'Iluna, ta on rahuld avas seisundis . 

Kõrvalhooneid on suurel hulgal, kuid nad paiknevad hajali, 

funktsionaaloetes rUJ:1.mades või äärista~ d avarat pur.h.i . Oluli-

semad on: 

Ait on väike krohvi~ud paekiviehitus, mis kaetud väga lameda 

poolkelpkatusera, katteks laast, rääst.;;.d üleulatuvr,d ja sarika-

jalad kLjundatud. Hoone võib pärinedü L saj . keskelt . 

• lalitsejwnaja on kesKmis e suurusega ühekordne paekivihoone, 

seinad kaetud pritsltrolwic,a , o.c1ab krohvipinda silutud nurcali-

seene. Hoonet kattis ale;sel poolkelpkatus, mis kaasajal ümber 

e:~ita~.,ud viilkatuseks. SG.ilunud on lai j& astmelise profiili[; 
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poolviilu ja rä~staharniis, mis poolviilu all krepitud. Akna 

on keskmise suuruse ga, omavad kitsaid krohviääriseid, paigut&-

tud ü.htlaste vaheclega. I oone võib pärineda .. ,n.A saj. Il veeran-

eli st. 

, Laudad moodustav&d suure hoonecerülillla, mis enamvähem .K.orra-

päraselt rülmitavud sisehoovi ümber. Hooned on Vdldavalt kroh-

vimata maakiviehi tused. Domiaeerib pikk luudahoo~, mis kaas

ajal kae"tud kõrge viilkatusega, katte es eternii t . Ühtlaste va-

hedega paitutatud aJr...nad on suured, ruuduku.julised. Hoone võib 

pärinedC:i algselt .n .. saj. III veerandist. Teine väike L ... uda-

hoone same:.s on samuti krohvimata maakivihoone, kaetud seintest 

kõrgema p oolkelpkatusee: a, katteks eter.nii t, räästad on laialt 

ü.leulatuvad. Avad on kaasajal mo onu ta ud, kuid hoone võib olla 

eelmisega samaealine . 

Tall (?) on krohvitud paekivihoone, mille müüris ka maakive. 

Hoonet katab kõrge laastukattega poolkelpkatus, rä:..:.stad on 

kitsalt üleulatuvad, poolviilu kelbakolmnurga all on säilunud 

lai, lihtne puitkarniis. On mõned keskmise suurusega ja üht-

laste vahedega paigutatud ruudukujulised aknad, 4-ruudulised, 

kuid on ka väike s e id sama kujuga 2-ruud ulisi aknaid. Hoone 

võib pärineda XI.~ saj. I veerand1st. 

'rall (?) on pikk krohvitud paekivihoone, mis kaasajal ulatusli 

kul rekonstrueeritud aidaks, kaetu viilkatusega. Süilunud on 

ühtlaste vahedega paiknenud ruudukujuliste akende asemed. Hooa 

ne võis pärined.a I saj. keskpaigast. 

Kü.ü....t1 on ... ee s m is e suuruse gL. ehi tu s, mille seinu.d o nelj atahu-

liste paekivitulp dega ja nende vahed täidetud prussidega. 

I!oone on sisse lan0 enud, ta võis pärineda .L saj. II pooles . 
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· Kuiv· ti on keskmise suuruse ea kahekordne hoone lõhutud maa-

kividest ja k.rohvikc:J.tte"La. Hoonet katab väe;a lame vii~kaius, 

katteks et erni it., mille r:· äct&d on laialt ü l eula uvad . Avad 

on piiratud tellistega ning kaetu~ lamedate kaartee;a, aknaid 

on vühe, nad on keskmise suurusega. Hoone võib pärineda .... ·x 
saj . lõpust . 

, Viinavabrik on suur ehituskompleks kahekordse ~eskosaga ja 

ühekordseto tiibadega, arvukate madalate juurdeebitustega, 

eriti tagaküljel . Roone on ehitatud lõhutud maakivist ja kroh 

vikatteta, av ad piiratud tellistega, müüriga seotud hambuvate 

plokkid ena . Hoone osi katavad la.ned ad viilka vused , enamuses 

eterniitkattega, kahekordse kõrgema osa katus on ho one piki

teljele risti . 1äL.stad on loiult üleulatuvad, esineb kujunda-

tud sarikaj al tu, viilud es on viimaseid sarikapaare ja p enne 

jäetud avatuks . Aknad on keskmise suurusega, kaetud lnmed a 

kaaree;a, 6- ruudulised. Üks aidaosa on dateeritud ehi tusc.j agct: 

1S03. l .. orsten on madala, maakivist lao L.Ud neljatahulise sok-

liga, millel lai, as tmeliselv eenduv J:cc..Tniis. Sollilt tõuseb 

väga kõr [,e pmmaTgune "elliski vil"_or.., te_ . Viina vabril{u tJ.tJ.mik 
<.3 

on püs:itatu.::. ilmse::'Lv ~ajau:livahetuce piirides. 

Park on keskmise s:turusega, pl~ll'leerinc: lihtne ja vc...bakLljuline 

Peahoone on asetc. tud vuhett.:..lv pa.t'gi t< ta3erv~.üe, tem<... ette 

jüLb väca suur rinetoega piiratud väljak. ParLi puis t u on hõ

reda istutusviisiga, tihedam d.i:irtel , v~id p eahoone külgedel 

or.. tihedamad puudegrupid, sru~mti foo.niks on ptüd otse peahoon 

tat,cltülj el. Enamik kõrva hooneid on hc:..lj ""~GJJC. t.._., "löv..S vl.;: S 

av amtid, V&id vä •. eseid p ,u er·: Lrni on l~üva-vi ·nurcs. Põhilii ü 

del:s on saor, ta..r.m, v8:.er, esineb r~iLrciti ka lcl iseid . orc;i 

seJ.st!.nd h lb, ta on vc.id o s ali:::; el t hoold a !...d, Le ed e võrk or: 
~o onu·t e. tud. 

~ül<...s atud jä pildiG ~ ud 1972.u. 

h,o 
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82. IIBE mõib (Piep). ~üütlimõis. 

Ra1.l:Ce ~r/n, 1. alsoni nim. kolhoos (LoE::ru kihel.K01 ... J). 

Pe[ oone on hävinud, tema kohal on mälestuskivid akaG.eemi r 

K.E.von Baerile .... oone oli eskmise suurusega ü_hekordne puit-

hoone, .::r.ille vas ~ul tiivc:.cl oli kohel orclne juurdeehi tus. i~oo-

net kattis viilkotus, kutt~ks laast. Seinad olid vooderdatud 

rõhtlu.udadega. Akned olid kahe- ja kolmepoole ga, vastavc.l t 6-

ja 9-.J.:uudulised, omasid ülal kitsa karniisi. Aknad paiknesid 

põhiosas ühtlaste vahedec;a. Põhikorpuse esJ. .. rüljel k skosas 

paiknes suur kolmnurkviilue:a k<:Jetud lahtine veranda, mis een-

dus fassaadist kergelt. Ri:iästas oli puitehispitsiea . Sama oli 

k& juurdeehituse viiluräästal. 

I~oone võis pärineda .x.IX suj . keskelt, tiibhoone saj andi 

II poole keskelt . 

Kõrvalhooneid on suurel hulc&l. Nad paiknevsd ras pargi äär-

tel või sissesõidutee kõrval iseseisva r~hmana . peahoone ei 

ole seotud. Olulisemad on: 

V<:Jlitsejamaje:. ( ?) on keskmise suurusega ühekordne puithoone 

lak::..tubadega hoone otstel . Ehitust katab kõrge viilkatus üle-

ulatuvete räästastega ja eterniit- ja labstukattega. Seinad on 

kaetud alates vund aroendist kuni aknalaudad e joonel kulgeva Vb.-

hekarniisini püstlaudvoodriga, kõrgemal - rõhtvoodriga. r;urka-

del on kitsad ja vertikaalsed kattelauad. hoone aknad on es -

mise suurusega nine ümbritsetud profileeri tud piirdelaud ad ega . 

aarriis tik on all 4 suur e ruuduc;a, ül~ü 4 väikese ruuduga. On 

küljel ka väike tuulekoda viilka tu s e all. Ehi tu s võ ib pärineda 

XL .. saj . lõpust või .. s&j . aleuseot . 

Aidad on kaks õhukese krohvikihiga kaetud pael ivihoonet, üks 

Il 



' 

- 2 -

pik-, teine aseta vUd tema otsc.le täisnur ga all, ühendatud Va-

heehi tu sega. Teine ait on lühem. Hoonete katusteks on kitsalt 

üleulatuvate räästc.stet.,a poolkelpkatused (väiksemal hoonel 

hiljem rekonstrueeri tud viilkatuse s eternii tkattet)::.t). Pikemal 

aidal on laastukate, otsviilud kaetud püstlaudadega. Avad on 

mõlemal hoonel kaetud lamedate kaartega, aknad väikesed, tei-

sel aidaLoonel aseta.tud ühtlaste VcÜ"ledega, esimesel aidal tä

napäeval ümber et.i ta tud. Viilud es on kõigil suuremad, lameda 

kaa.rega kaetud lakaaknad. Hooned võivad pk::irineda XI.A: saj. kes-

kelt ja III veerandist. 

Meierei on väiksem ühekordne dvihoone, millel lalt:a·Lube hoone 

keskel. Hoone on krohvikattega ja paekivimüüridegct, kaetud 

lameda poolkelpkatusega, millel lih~ne, eenduv i~g~~ räästa-

kcrniis, katusekatteks laast. Hoone nurkadel on laiad nurga

liseenid, mis rusteeritud. Avadel on .kits·d krohviäärised. 

Aknad on keskmise suurusega, algsed aknad ruudukujulised , G-

ruudulised. Sama ruutude arvuga on lakatoa katuseal;:en, mille 

väljaehitus puidust, kaetud ühepoolse kaldega katusega. Eoone 

võib pärineda ll.A saj . I pool e keskelt. Iheiereiga lii tu!K 

kasvuhoone . 

Viinavabrik on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis 

kahe korrusega, liigendamata lihtne hoone. Ta on kaetud sein-

test 1\:Õrgema poolkelpko.tusega, millel laastukate ja .külf,fassao 

dides jc.. poolviilu kelba.kolmnurc;a all lihtsad, kaldu laud,_ar-

niisid. A.l:...nC!d on väc;a vaikesed, ruudukujulised, müür is tugeva-

te prusslengidega. Osu. alt:endes-c asetatud korrapärc..sel t · ohalw_-

ti . Hoone on ilmselt XIX saj. I vcerar d i ehi tu s. 

Töölis temc.j a on viotike ühekordne seguehitus, mille elamupool on 

pui~sein eLa, m~jondusruumidel on seinu krohvitud paekivist . 

)33 
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Ehi tu st katab üleulatu.. va Ge ro.c.stas~egc.t. viilka tu s, .h.atteks 

laast . .Algsed akrJ.ad on vaL.esed, kitsad ja 6-ruudulised . .Jna

ri.ir on kaag:~ajal ü.ober ehitatLd. Seinad e l a:t.upoolel on aetud 

rõhtlaudvoodriga. hoone võib pärineda XIX saj . IV veerandist . 

Aednikumaja (?) pargi äärel on õhukese krohvikattega v~i e 

p aeki vier ... i tu s, mille st si:iilunud vare. 'l'ema ldheduses on 

~gsvuhoone, mis samuti oli paekiviehitus , praegu v aremeis . 

ooned võivad pärineda XL saJ . 

Pall on pikl ... , kyohvitud pae.t...iv ihoone, millel kaesajal eter-

niitLatt&ga viilkatus . Al~~e oli aea poolkelpkatus. ~oonei on 

vähesel t alc..11.aid, need vb.ga väike s ed , ri stküliku.n:u~ ulis ed. Sa-

masugused on k& uks ed. Pool vi ilus on sciilunud väike se[IDell t-

ake . 1Ioone on ~~au saj al tugeva t r .. ons trueeri tud, kuid algr..e 

el:i vUS võib pc..rir~eda XIX saj. I poolest, ol:l..es 1 ~las i JlJSi v-

Lauelad moo.Justav&' mitmest hoonest rL'.. .. ma, 1Lillc esil ... ül~el 

asLlb tall, tema taea l:c:.~ .. s laudahoonet tt:.isnur &a all selliselt, 

et moodustub nelinurkr1e sisehoov. uooned on pikad ja madal ad, 

ln"ohvi tud cte1 i vi eLi -cused, is lta~ ud 1 a.:.1.ed a·Le viilkat;....ste~:::a, 

katte~~s eterniit, ra:·Gtad kitsalt tileulC:c LV b. . Ak.r..a, .rr.is Vtü-

ne viilus on sd.ilunuc1 seunent<:.nen. L-udad võivad p:.;..._1 incda : L: 

saj . l ... esk l t või III veerandi st . 

Küün on p ik.K ehi wus, mille seinad le-iad p ae"'_i vi::. t- Lulpsd ega, 

mill vu.hel rõ:.t lan.1-sein ..... oone ~·us on veriuenud ..... hitu.:::, 

võib pb.rineda. ..... IX saj . IV veerandist. 

arl.. on võrdlemisi s' ur, l::u;jundG::tud het. t..._..semelises vaba .. u~u-

lises stiilis. 0sivri J uk on ovaalne, rinttee on W:.'ti äti~ wel, 
e tesõit oli v~iAsems ri~eteeca esiv~ljahul pe~ oone ees , siu-

J31f 
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sesõidugu. paremc.J.t lüljelt. Vb.ljaku ti.ärtel vo.bades rühmades 

puis u, mis ei ole eriti tihe, et isaleerida parli pi~r~v8id 

mc.j undushooneid. Vd.lj [:zl~u paremal äärel psc...r tau. 1e, mille is U-i 

tamist omistat&l{se akadeemi, K.E . v .Bo.crile . Pargi t&t.,al{ülg on 

1 aiem, tema 1 e skosEJs on pi r .:., vabalt 1 ookleva piir· oonc;.3a 

tat..ave<.lj !3.-k, mis liic;endatud ü.t sikute põlispuudet.,a. ·~c;.riste:.v 

puistu on siin "tihedwn, isaleerides arV.. tuumi.~:r.u maast:Lkust. 

Lehtpuudele on par,is kontrastiks mände, ü'..sikuid kuuski, on 

üksi kult us etatud lehiseid . ·reis test liikid est d omineeri vad 

vaher, saar, j alo.ka..,, tamm, pare;i tagaosas ka pärna. Se::..les 

piirkonnas on äärtel tihedalt sirel eid ja lä··tspcmd ekraanilta . 

Viinavabril u tasa on pargi äärel pilccnda .. u<l tiigiE,a . Kõrval-

hoone ve va.r.1el puud peaaegu puudu vaci . Pargi seisund on rollul-

d av , mälestussamba piirlrond on hästi korräst~tud . 

hülastatud viimat i 1S 76 . a . , pildistaLud 1963 . ja 1974 . a . 
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83. ~IIRA mõis (Pier) . üütlimõis . 

K&arli k/n, Vinni .~.JS'l' ( Ralcvere kihelkond ) . 

Peah9ogest on säilunud pool. Hoone on keskmise suurusega ühe

kordne pui ehi~us, mis kaetud kõrge viilkatusega, rädstad kit-

salt üleulatuvad, katteks vormikivi . ho one seinad on voo~erda-

tud rõhtlaudadeg&. Ehituse all on kelder . Akn&d on võrdlemisi 

($uured, kõrc,ed ja 6- T·uudulised . Piirdelauad on akende all pi

kendatud. On ka kolmepoolega ja 13-ruudulisi aknaid . Üldiselt 

on aknad rühmitatud kahekaup&. Otsviilus on suur segruentaken . 

Esifassaadi kesl{el paiknes varem avar palkon, mis omps viiluks 

attika . Hoon.e tagaküljel on vasakul tiival väike juurd e ehitus, 

mille viilkatus on põhikorpuse katuseharjast madalam . Juurde

ehi tu s kord ab peahoon põhikorpuse mater j ali ja vorme . Algse

test on alles.· liks massi i vne kor stnapiip , mis s i msi , v ahevöö j a 

astmelise otsakarniisiga. Ehitust võib lugeda XI' saj . kesk-

paiea hooneks . ~a on kasutusel elamuna, säilunud osa on heas 

seisundis . 

Kõ~alhooned on hajali , neid ei ole pdlj u, algse ilme on säili 

t anud üksikud. Olulisemad on: 

Laudad on kaks paralleelselt c1setatud keskmise suurusega pae-

kivihoonet, krohvitud sein-vega. Ehitused on kaetud seintest 

kõrgemate kelpkatustega, katteks eterniit, millel kitsalt üle

ulatuvad räästad. Avad on kõik kaasajal muud e tud. Lhi tused või· 

vad pärineda peahoonega sarnast ajast . 

Sild on 1975.a . arhitektuurimälestiste nimistus ja ei vaja 

kirj ·eldamist. 

Ai!-kuivati (?) on suur krohvi -ud paekivihoone, millel lai ja 



• 

- 2 -

kõr ge keskosc.., mõlemil lbtsaf(;:lsSai:;idil aga kits ad ja madalamad 

juurdeehi used. I oonet kat&vad eri õr[~stel viilkatused, kat

t eks eternii t. Tiib ehi tu s tel on säilunud lai profileeri tud 

raästakarniis. '.runapaeval hoonet kattev katus ei ole ale;ne . 

Hoone kõikidel nurkadel on kicsad rmrgaliseenid. Esifassaad on 

liigendatud kitsaste krohvivöödega, mis on kulgenud nii hori

santaalsel t kui vertikaalsel t. Vööd on säilunud fragm.entiJena . 

Uste ja akende kohal on keskmise korpuse äärtel olnud kolmnurk

sel t lõpetatud krohvitud vöö d, mis meenutavad fron-Loone . Ka 

need on säilunud f~agmentidena . Alles on vaid mõned kitsad ja 

6-ruud ulised aknad, enamik avasid on kinni müüri tud või muud e

tud. Seegc.. on hoone olnud historitsistlikus stiilis ehiius 

teataval mäaral klassitsistlike elementidega, ta võib pärineda 

IA sdj. II poole keskelt. 

Park on suur ja vaga avar& vabakujulise planeeringuga. 1\n::.:.astik 

or.~. karstinähete tõttu lainjas, puud on väikeste rühm&dena 

avaral alal, vaheldumisi on ka dekoratiivpõõsaste rühmi. Pea

hoonele on suunatus pikk sissesõidutee, mis Loone ees lõpeb 

ringteega. Siin on dekoratiivpõõsaid suuremates rühmades, on 

ka üksikaid puid . Domineerivateks liikideks on saar, vaLer, 

mänd. Lähedasel v llselj akul kasvab põliskuusilc, mis on osali

selt mõissle par:anetsc:hs. Motsarü tuleb Rakvere linna poolt 

k&seallee, mis kausaje:u linnatänav aks. ?l:.lr t;i seisund ralml\..i.&V. 

h.ülasta L' d ~ a pildis ta "tu. lS 7E . a . 
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Piira mõis. 
Peahoone esikülg. 
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84 . !_ LLI mõis ( Xurrisaar) . I:...õrvalmõis, luulus Udriku mõisa 
2 uurd !3 . 

ud esi k/n, lWmmklila sovhoos ( J. .. ad.rina kihelkOl~ ..... ). · 

P e&1 o one on havinud shilunud mad alast aseme st j areldub, et ---- ' 
ehi .... us oli v<.'il ja pa kivi t . 

Kg.rvaJhooneist alles Vt~id a~~s: töölismaja (?) ju. rebi. 

IJlöölismaja ( ?) or:. vJ.ike .:.rolvimata, lõhutuC: m8.akivid st mU~xi-

deg.s hitus, millel lanstukattega l8.llle l::elpkatus , ri;;.ästad üle-

ulatuvad . Elamu poolel on väi e sed , 6- ruudulised akn(.;l.d, no one 

üles tiib on aga maj Gilldusruumideks. Ehi tu s võib pärineda n ... 
saj. lõpust . 

It ehi on pikk maa- j e paekivihoone, seinad cro vimat&. L.oonet 

katab se;intust kõrcef!.! lac..stu- J d tõrvapappkattega -~elpka t1..1s, 

riii:::.sto.d üleulatuv ~d . : ... oonet on odan...~..i~,_ul perioodil r •ko.r:st-

rueeri tud asUl:'u.llo Luluks, ..,l.._.t.1e ehi tu s võib pärineda XL saj • 

.. ee sk el t . 

·rL puudub, mõist.südames Vuid mõ.t.~i põlispt.lU . 

Lülasta~_,ud j& pildis-Latud 1974.8: . 
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Polli mõis. 
Uks säilinud hooneist. Rehi. 
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'amsalu ly-'n, Parkuni 'riin~ernaatkaal ( V~il e-f~aarj a l i:lel
kand) . 

Ei Vct.) t=J kirjeldamist, kuna mõisus'i.damcs c.snb Parkuni 

linnus, DJis 1975 . n . 1 aas t-8. ~ud arlü tektuurim.b:le sti:s:t e nim.is ..,us . 



8(. -~IVE E mõid (?oidifer). üütlimõis, kuulus VW'l.duse 
mõisa juurde . 

Väike-:.1aarj a lr/n, 'I'riigi sovhoos (Simuna Kihelkond). 

Pea.Q_o_QQ~ on suur lii~endavud puithoone, mis koosneb ühekord

sest korpuse st keskosas, millel osaliselt väl~ aehi te:ttud lw a-

korrus ning sel lele korpusele tiibadele risti liidetud kehest 

kahecordsest (Jiibhoonest . Ehi·~..ust tatab viilk,tus , millel 

laialt üleulatuvad r&astc-.d. atuse katteks on plekk • .!: äästad 

tiibhoonetel on kaunista ·ud ehispi "Lsiga, alanurkadel ripuv ad 

treitud puidust tilgakestelaadsed kujundid , viilu tipus on 

laiem sabloonlõikega ehis l aud . Ka tiibhoonete kõik viilud on 

kO[,U Välja ulatuses kaetud sabloonlõil ega töödeldud or n amsntee 

ri tud laud a.ttega . Seinad on kaetud soklisimsi st l •. õrgemal lmni 

esimese ... orruse aknalau.dade joonel kulg ev- vahekarni isi ni ver-

tikaalsete voodrilaudadega , kõrgemal kuni k orrustevatelise 

v d'levööni rõh tlaud ad ega . ~L'eisel korru s el tiibho onetol Jc ordub 

sama lcllendus . Korrustevaheline ja viilualune vöö on kujund a-

tud kolmnurksete väl j alõiceteg& ehispi tsiga . 

Sokkel on krohvimata paekiv i st , nur gad on tellistest ning 

laotud sü~aval t rusteeritud p jedestaalidena hoone nur kadel 

tõus v ate nurgapilas·Lrite alla . Pilastrid on v leVööga krepitud 

pilastr i "Le pinn.s\d on ristkülikLt ujuliste petikutee,a liigenda

tud . Sokliaknad omavad telliskiviääriseid . 

Hoone aknad on eri suu.ruster;L ja lmjudega, tiibhoonete alc 

nad on seejuures sarnased . h.eskkorpuse aknad on suured , kaetud 

lamedate 1 aartega ja ümbritsetu.d kitsaste piirdelaudadeca. Oma 

vc-.d 4 suurt ruutu. Lameda kaarega on ka välisuksed esi- ja 

tagafassaadil . .Akno.d p ailmeva võrdse te vaheä.et,C:.t . Samuti on 

võrdse te vahed et,a 3 katuseaken t esi- ja tagafassa&di ka uus el . 

teed on väikesed kahepoolega ja diagonaalruamistih.eea aJr.nad , 

1'13 
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keskmised ruudud on rombi ujulised. atuseaknaid katav&d la~e

dad viilkatused laialt üleulatuvete räästastegc.., mis kaunis-La-

tud ehispitsiga rliastastel ja ornamenteE±itud ellislauaga viilu 

tipus. Iga katuseakna kohal on väile segmentaken laka valcus-

tam.is eks. 

•riibhoonete aknad on mõlemil h.orrusel kohalmti ühesuuru-

sed, .n:as ühe-, kahe- või kolmepoolaed ja suured aknad, vast&-

val~ 3-, 6- või S-ruudulised. Aknaid üobritsevad piirdelauad 

on osalt Jaasitud külgedega, akende h.oh&l or ... sabloonlõikeLa 

ehisfrontoon, ornament voluudilaadsete ekle~tiliste kujundite-

ga. Sokliakn:::td on kaetud lar.1ed ate kaartegc., asetatud paari ti 

või liidetud. fiibhoonete viilud es on 2 väike st teravkaarelist 

viiluakent, mille ruudustik koosneb rombidest ja viienurgel·s

test kujund ei st. 

Hoone põhiKorpuse esi- ja tagafassaadi s on tiibhoonete 

vw1el kogu laiuselt lahtised palkonid, mille eesserv langeb 

kokku tiibhoonete fasFJaadijoonegu. Esifassaadis palkoni lame 

1 atus ( .... lg ab rb.ästakDrniisis t mod alamult) on to etatud kuuele 

s al ed al e puit s31I.lb al e, samma ste vahel on prussidest uj und atud 

kõrre kaar. Kaartes·L kõr r;emal on 8einapind täide tud tcillvli tena 

sõrestiku prusside vc:hel. Esifassaadi keskel laskub väga lai 

puittrepp parki. 'Jle.gafassaadi palkoni kujundus sarn<meb eelkir• 

j eld atule, vaid sa.r1b e id on rohkem - 12, ka kaared on lamed ad. 

hoone keskteljel laskub parki kitss.s puittrepp, mille ~··rtel 

on paarissambad. :-..ui esifu.ssaadis on ser:.1maste vahe: lihtne 

pui trinnatis, siis tagafassaadi s on sammaste vahel laudpane el. 

P clkonite katLlseri:t.ästc...s on eenduvu, profileeri tud ui tkarniisi· 

ga, mille ~ärel puitclispits. 

hoonet kasut atd .. se elamuna, kuid on ka kasutamata ruume. 

Sellegi oolest on ehitus heas seisundis. ·ra võib t:.rineda XI 
sG~j. lõpu. s~_,, olles ilmekE.. '\:s eklel .. tiliseks ehituse: s histori [,-
sistlike elementide 
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.L{ õrv~).h~eid oli mõisu:; clrvukal t, osa neist pa::.. meb esiv:.:.lja

AUl pe~oonega ansamblis. Enamik on h~vinud, ilmselt puidust . 

T""ö i!? temBj a on pikk ül ekordne n"auki v ihoone, mille .'llõned s ei-

nad L..L'Ohvi tud, ene ÜK age. .. .ro .. v inata . üVu.de {:i;i.ljed jC' nur'-'a.d 

laotud -..,ellis test, müüriL seo ..,ud l'lambuvate plok .. dd ena. Hoonet 

kattis viil.l.~atL~s larstu~ atte a (si sse lan 0 enud). Eoone ühtlas-

t e v t::hed er;a alrnL<d on suur ed , 6-ru.ud uli sed , samasugun e on l aka-

tubad e aken viilu.s , kõik av::::.d kaetud lamedate kaartega. 

Ai t on suur , prits1.rollviga kaevuJ ma<..- j8 o.ekivihoone, mis 

.t:=aetu 8eintGst ~rõrgema pool.t\. 1 ..~:,.a us e<:.. , 1 atteks lae..' " · O.wcb 

lL"~ a laia laudr:.:~st~tkC'rniisi. :t-:oone E- 1fassaa lui<:ü t ·kwn-

davu<J. ulu.al .JekCJ, .n:üd:... on kc:::..d. nud 5 dos-._a::ma Sc.J'JIDast, säilu1 d 

v"'i ~ 1. VJle ad. ul sed on kae-'.,u kalasabamustris lduC:istuseu ... . 

:.oone või.J ärinc"'"a XI.l saJ. I oolesl.., klassi tsis tlil,.us s1.ii-

lis . 

L.ollr...nu.i tuulik 01 ... nelja korrus ra Jr..rohvi tud pa-kiviehi t s . 

·.ruuliku .. eha on · l"l.; laiem, ümmar ~use põhi l a"anit:>-· , te nin v.s-

rõuult alates c1heneb lcorpus pudel j .s.lt . Aknud vJga väi e..,ed , 

ruud U 1 uj ulis ... u. , aseta tud üksteise .. ohe1le . ....hitus on rel':: onst-

rueeritud uoruumiks, võibpaineda .J.{L .. ssj . keskelt . 

l'ark on võrdle isi suur, 4 , o 'a . :':::sivC:l j c.k pargi :res1 ... e1 , pea-

hoone j ""~b ui-..realasse . v··lj a .. on markeeri tud rill[ teega . Pu d 

p art::i esiosas vab· ait;utusega, hästi rü.J....rr.:.i·i..oa uu. el "._..-tumeda 

ko ... vrastile . On k :e;, i laue:,a usi, m·s annab par::_.ile rclje fi, 

ühes tiik . Park peahoone taga on regulaarse Atiilis, kujutab 

ruu-<cu, mis puü.de u ääristatud, pind liigendatud elu uudest bos

ket·Lid ega, oli ilmselt palju pügat:.: v ..... id puõ sa.id · a lille peen-

r id . 1iegulaarne p&rgiosa r~istori tsis"LlL'\.u olemuseg~ p cl1oonel-; 

samas ajast . Puudes., dominaerivad tE' m, va.uer, pärn . I at'[,i 
seisund eb:;r uldav, ta on enamasti m 1J.2. ~L.a·ud . 

Külasta t.:.d lj a pildistatud l97o . t.t . 

1 r 



Pudi vere mõis. 

Peahoone esikülg. 

Pudi vere mõis. 

Peahoone t~gakülg. 
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87 . I~_rüu_QQ_mõis ( IöddruncJ . . 3.üütlimõis. 

Truns1üu k/ n, I'õdl~ancu sovhoos ( VJ.ike-Maarj a kihelkond 1 • 

P ea..~oone on suur pui theone, mille põhikorpus üheko:L"une ( h.d<:.s

o.j al ID81lsardkorrusega täiend a ~ud), sellele vasakul Lii vnl. lii-

tub risti mõlemis fassaad is eenduv kcl ... ekordne tiibhoone . J,.õle-

mad hoonetiivad on kae-Lud õr 6 ete viilkatustec;a sellisel ·"' , et 

tiibhoone katus on põhikorpuse katuseharjast kõrGem. Katteks 

et e.rnii t, räästa.d on laiult üLeula·Lu vad, sarikajalad on kuj un-

daLud . .Algselt oli põhikorpuse katusel rida lamedaid segrr.ent-

ak.nakesi. Hoone seinad on kaetud rõh tvoodrif,a, nurgad kaetud 

kiusaste , vertikaalset e ke:.ttel aud ad ega . Sokltel on krohv i ·liud, 

osa hoonest on seejuures kellerdatud . 

Aknad on mõlemis tiiv as U.hesuuruseu , keskmise suurusee;a 

ja piiratu..d ki teaste profileeri tud piirdelaudadega . e de ko-

hal on kitsad karniisid. Esi neb t~gafassaadis suuremaid, kolme 

poolega aknaid ( saalil) . Akende algne raamistik ( mõnel aknal 

si.iilunud ) on all 4 ruutu, ü l al 2 ruutu, mis j ao to.tud keskele 

aseta-Lud rombiga vaikesteke ruudukolmnurkadeks . Korrapäras te 

v ahed ega on vaid kahekord s e tiibhoonete aknad , põhikorpusel 

on nad ebaühtlas e vohc:Jeg& . 

Põhikorpuse kes teljelt paremale viiduna paikneb peauks, 

mille eas väiKe, kõikidel t külgedel t klaasi tud palkon . 'ee 

omas aleselt viilkatuse laialt üleulatuv ate räästastegd, ~is 

asendatud lameda kelpkatusega. Suured~ liitaknad on lihts& 

ruudul u ·ulise raamistiku o., vai' ukse kohal on lame aken rom-

bikujulise ruudustikuga. Pe:lkoni ees laskub pa:clü ki sad, kuid 

kõr[.,e kivitrepp . 

lGselt oli tiibhoone kuusel esifassaadi poolsel harjal 

l~'f 
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vL.ike, nelj atal.Luline pui ~.~ tornike, millel igal tahul oli v·· ike 

kolmnurkviil. Seinad olid kõigil 1 ü.lged el suurte akend ega. 

Si::t.ilunud on osa ebakorrapiirasel t asetatud kÕl'geist korstna-

piipudest, mis omavad simsi ja laiendatud ü.laosa, mis lõpeta-

tud profileeri tud otsak8rniisiga. 'Põhiosa ruumidest on anfi-

laads8s süsteemis. 

Hoonet võib lugec... a ehit&tuks kahes järgus: põhikorpus, 

mis võib pärineda I ~ saj. II poole keskelt ja tiibhoone, mis 

võib p~rineda s&jandi lõpust. Viimasegö samaaegselt kujundati 

ümber ka põhil~orpuse välisviimistlus t. Hoonet kasu tatukse ad-

minictratiiv- ja eluhoonena. Ta on heas seisundis. 

Körvalhooneid on suurel hulgal, nad paiknevad pergi äürel suu 
ra 

re ja korrap~se rühmma, c.hitused on seejuures paieutatud 

avaralt. Olulisemad on: 

Kuiv at i on väike krohvima ta maa- ja paeki vihaone, mis kaetud 

lameda kelpkatuse ga, J: .. atteks et erni it, omab laialt üleula tu-

V&id raästClid. ~.vad on akiristatud tellis te ga . On mõned suur 8d 

ja kõr t:.,ed aknad, kaetud kõr ee kaare ea, 16 -ruudul i se<l, segrnen-

dis kiirtekujuline raamistik. Samalaadsed kõr~...;e kac.1rega on ka 

uksed. Mõned uksed lõikuvad kutusesse, nendel on katusele ehi-

taud lamed-d ü. epoolse kaldega katused. Hoone ü.l\:s tiib on 

püstlaudscinLega puit.ehivt..ls. Kors1.ien on nelja .. aLnline, sti.msi 

ja larniisiga kõrge tellisLivikor qten. Esif a ssaadi ees on kõr-

ge .cmldramp. Zhi uus võib pärineda _UA saj . IV veerwdist. 

r a alukode (?) rr.is kuulus c:..lgselt juur J eehitusena suure rol e 

juurde, on lõ~utt..ld n aaLivid est ja paest kror~vix<..."t c: v;....i e ebi-

v i ilka tu s e c;u . Viim ..... r.. e st.rik' p a.;..;.:r on p ennicu viilll.s ava t ..... d . 
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Lb<..TC'-'' ( kinninliiiri L-UC..) uk "'i . 'hi vUS võib pärinr..C.' ~la s Jj . 

lõpt.:.ut . 

. Y)i: inavc.~brik on suur , kaLel~ordne , o s-..~.lt kr oh v itu: Pa ~,_iviho one 

millest s<..:ilunud kuni 2/3 . l!.;hi t u st kabab kõrt;e üleulc;.1.uvate 

raast~steg& ja laastukattega vi ilka~ s . Avad on kaetud lame-

date K::tartega, piiratud tellister ...... , a_ 1ad seejuures erinev8te 

Aed..r~il:um8;j a ( ?) on ksslcmise sum"usega ehi tu s, mille l..õree 

so.rl:.l.ikorrus .,...onvi 'tud KiVi~üU.ridet,;;:J , põhi: orrus &La pui·lust . 

mab lok;""tube hoon ocstel . 'litus .. 1.:::tab laiol üleulatt:.v ""' 

r--~- t s teg[, viilk'-tus , L&tte ~ s eterniit . Sc..rL ... aj ala .. Jr .1 eid 

Kc dvc:..te ko.:::sooltalade o~sad on ku.junclavud. Seinu 1vt b rõnt -

lac.dvooder . Aknnd on suured , 6 - .ruu.dulised. Viiluakn .... d on mõne 

ti v: ikeemad . Soklikorru.sel on mõni . õr t e k· arega uks . Ehi tu s 

võib pärinedu viimaselt saj c.ndivelletusel t , l:L.id soklil or.J..'US 

võib oll& vanem. 

_::eld r on vaike, pooles ulutuses maapeolne ehitus . ·.ra omc.b 

kro ~vi tud paelei vi seinu. lilli· Lls k~: tub v~g&. 1 ame ja U.leula ~.~u ve.-

te rd&stastega viilka tu s, katteks etarnii t, on kujund u ec;a sa-

rLmid kand V<..id .tWnsool t alas i d . Sissepb.ä.s on väikeses VL.l j a-

e ü tus s , ~aetud viilkatusega. "" i tus võib pärineda viiroosel t 

saj andiVal1e'tusel t. 

Le;u t on väga suur krohvimatc. maa- J 2 aeki viehi tu s , mis clg-

sel t oli kaetud poolkelpkL.tusega, niiiJ.d pmber ehitatud viilketu 

seks, eterniitkattel. Omab suuri u si, millest mõned on· kaetu 

laweda .s.\:8'.reg::... . .AJ.r...ncd on keskmise suurusegu , ruudukujulised. 

l:Ioone omab esiki.ilj el väik seid vü.lj aehitus~ kae uud v i ill{auu-

segs.. Ehitus võib pd.rined"' I su~ . IV veeru ... dist. 
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Laut on Ju~ohvims.ta metakivis-. keskmise suurusega. ehitus, milJ.e:... 

katusealune püstluudscintega iõs"te"Lu~, h.õrgema.I.{S lakapealse.r:s. 

hu~us on üleulatuvate r~listaste~a, eterniitkatteLa viilka·tus . 

.Dsiküljel on ka.1cs tugevul t eendatud mudalat vciljaehi tust, mis 

kaetu_d samuti viil1 c...tusteg8., otsviilud püsilaudauest. JJrnucl 

ja uksed on lamed&te kaLriega, mis piiratud telliste~a . Sillu-

s ed on .icergel t eenäuvad. HooLe võib pärineda viimasel t saj an-

divahetusel t. 

'fall on suur krohvitud kivihoone, mis kaetud kõrge viilka u-

sega, millel üleulatuvf:l.d räüsta .... , attel;:s eterniit. Et viilu 

tipp on rõhtlaud voodriga, siis võib algne ka"Lua olla poolkelp . 

... oone omab teiste hulgas mõned kõrge ao.rega uksed. Ehi tu st 

on pikendatud otsal kitsama ja lr...rohvimata, lõhutud maakivist 

juurdeehi tuseba, mida kutab laialt üleulutuv at e räästastega 

ja lau..dk~ttega viilkc.tus. Viimane sarikapaar ja pe n on viilu 

avatud, pennile toetuv püstpruss on all pikendatud nine... kujun-

datud. Samuti on kujund a"tud sc::rikc: id kandvö.te konsool talade 

otsad ja sarikajalad . Hoone SUllr uks omrb kõrge kaarega ava, 

milles valgmik. l.Jks on piiratlld tellistec:;a . Põhikorpus võib 

pärineda XIX saj . II poole keskelt , ümberehitatLd ag~ koosuu 

hoone liitmisega ilmselt saj andi lõpus. 

Vali tsej amuj a on kesl:mise suurusega krohvi tud kivihoone, mis 

kaetud kõrge viilkatusega, katteks eterniit . Omab viiludes 

kitsalt üleulatu vaid rüt:staid, külgfassaadid es aga profileeri

tud laiu rüästakarniise, mis viilud e all kr ep i tud . Aknc..d on 

võrdlen.isi v~ike s ed, C- ruuduli s ed, asetaü d põhios.cs .n.orra

pärasel. t. J: ... oone võib pärineda XIX saJ . keskelt. 

Riistadekuur (?) on väike, pea ruudukujuline krohvimata kivi-

hoone, lõhutud maakivid est, kus av&d piiratud telliste ga. Hoo- · 

net ks.tab kaasaet,ne eterniitkattec.::. kelpkatus . ~vad on kaetud 

/fQ 
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võrdlemisi kõree caareea. Ehi~us võib pärineda XX saj. ~1~-

sest, ümber e itatud kaasajal. 

Töölistemaj?~ööd~kdök (?) on ke~cmise suurusega segaehitus, 

kus elamupool puithoone, majanduspool suur~s osmlõlutlJ_d maa-

kividest, r··i:istaalune osu. puidust. ~.~.oonet katab l<üalt ü.leula~ 

tuvate räastastega viilkatus, katteks eterniit, mille sarika-

jc..lad .... u.junu.atu.d, viimo.r.~.e sari apaar ja penn viiludes de.J:Cora-

tiivsel t av.::ttud. On erisuurustes aknaid, kahe- j & ~wlmepoole-

ga, G- j<:.. enamruudulisi, piiratud profileeri tud piirdelaudade-

ga. iviosas on avad aäristatud tellistegu, uks kaetud l~eda 

Kaarega . Ehitus võib pärineda XX saj. algusest. · 

Park on keskelise suurusega ninc põhiosas vabapL .. <.~.1serinc;uga, 

kus puuderühmad ü.ldiselt tiheda istutusviisiga rtüJ.IDades. Par-

gis on siiski ka segastiili elemente alleede fragpentidena, 

mis aga ~ildlill1erl.dust ei mõjuta. Peahoone ees on ovc.~r, enam-

vähem ruudukujuline haljastatud vL.ljwL Väi ... sem, v aba piirjoo-

nee,a v&lj ak on Loon taga. F arei t......:.rtel on mõni Vu.ike tiik. 

õrva hooned enaii!usss avatu , l.o.ljastamatt.. 

Pargi seisund on röhuldav, kohati hea hoolde .. sega. 

~1eel mõisasüdamikku on graniidist tatutL~ rist maantee 

ääres. 

I,.ü.lastatud ja pildis alud 1c7o . a. 
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Põdrangu mõis. 

Peahoone esikülg . 

Põdrangu mõis. 

Pe ahoone t agakül g . 
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88. 1)' LUL.:. mõ i? ( .2 oll). Hüütlimõis. 

ltut;o.vere k/n, Põlt;:.la 8-kl. ~.:ool (Viru-J c..agupi kihelhonC.) . 

eahoone on vära suur hoone, mis moodustatud eri perioodidel 

ehitatud hoo.r ... ~te ja hoont-tiibade liitmise teel. Ssetõttu on hi 

tu s tugev sl t liigend atu.d, osalt kivist, ossl t puidust, vari ee-

rub ca xorruselisus . 

Põhikorpuse moodu.stab kahekordne pui theone, millel e i las

saadi s laiad külgrisaliidid ( 2 almavahe laiuselt). hoonet ka-

tab kelpA.[-t tu s, ri s al ii te - n:õr e., e ee kolm.."1urkviilu.cl e gu viil~(a tu-

sed, katte~~s eter!1iit .• aasta- jB viilukar.r:iisid on liLcsad, 

een 'uvaä. ja ki tsud lau karniisicl. Samalaadne on k& viilualune 

kar.üiis. ViiluvLlj ad es on vt..iJ .. esed Li.mb..l'GY...l1f.d risti ujulise rai:...-

mi st i tuge:'. ~~oone s e i.::: ad on vood erd a tud soklis t kuni esi J. e s e 

korruse almalaudad e j oollel kulgev& va.he~.,_flrniisini pü.stlaudvood-

ri[f, kõr emal - rõntlauCis~usegc. viiluv~ljad on t~as kaetud 

püstlG.uaga. 

Põhikor1·useks on esimene korrus, kus a:Y.:..nad on kõs:>ge., C-

ruudulised, teise korruse akn8d on m&dalJmad ja 4-ruuduliseu, 

Luj ul t .ruud uku j uli s ed. .nad 011 l.i.Irjbri tsetu" profileeri tud piir-

delaudadest ja kaetud kitsa ho.risor:taalse ksrniisic;a. Hoone 

kes.Kteljel asub risaliitile vahel kO[U laiuses lehtine veranda, 

ü.hepoolse kaldec& katuse all, mis dLU on oma al~se ilme k&ota-

nud. Praegu on katus -Lioeta tud nelj !'le kr oh vi -~ud nelj atahu.lisel 

ki visamb al e. iÜ@le on V3id risalii-~iJ e vahet täi tev mud Cl.l uer-

rass. Vm."wJ.da va.rjab peausc, mis on kal:e poolega nine:; tema ko-

bal on lai, profileeri tud horisontaalne karniis. Sellest mada-

l&I113.l on lai, profileeri tu i liis ~udega piiratud pind. U sepoo-

led or: liiLendatud kaheks, kus ülemisel G~-poolel on liistudega 

eraldatuJ. tahvel, 1.1ille keskel on kannelleeri cud piill"la[a sõor, 
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alumine tahvel eendub ut:sepinnast ker[..el t, on samuti kannel

leeri tud. ~rt..ld av vC:lhevöö on kujuneatud mee.ndriga. 

Hoone ta[afassaadis on põlikorpus ghekorruseline. Siin 

on lJimel t sLi.ilunud .hoone tuumiku moodusts.v XVIII saj. püsti

tatud ehituse al['ne fassaad. 'f'ema katus ületab seina kõr[.use 

kahekordselt. Al[,rle on ka hoone keskel paiknev massiivne man

tell Ol"sten, mille simsi ja c.s·Lmelise profiiliga o tsukarniisige; 

piip on ka tu s e her ja .tceskel. Lakka VG.lgus tavad v::i.ikesed seg

mentaknad . Hoone tagafassaadi vasal:ule nureale on püstita~"ud 

suur K usnurk.ne ja kolmekorruseline tornilaadne puitehi tu s. 

Selle alumise korTuse aknad on põhikorruse akend ele e:maloogi

lise kujundusega, kuid kõrgemad, 8-ruudulised. Teine korrus 

asub põhikorpuse vast&va korruse põrandast kõrgemal, ka aknad 

on E- 2·uudulisecl. Kolmas korrus on väe;a madala mezzaninokorru

sena, lamedate, 2- ruuduliste ake.ndego . Kõik aknad paiknevad 

torni välislahkud el. Torni l:atusel on lahtine 6- nurkne Vaette

platvorm, katus on lame, kuue kalbaga ja laastukattega, raas

tad kitsa laudkarniisiga. 

Tagakülje paremale nurgale on madal ühekordne hoone ühen

duseks põhihoonest eraldi seisva tiibehituse[a. See on kivist 

ja koosneb mitmest osast: lühikesest i.fr1ekordsest korpusest, 

mis peahoone põhihoonega paralleelsel telj el ning sellele ot

sal e risti liidetust suuremast ~cahekordsest põhikorpusest. 

Viimc..ne omab solelikorruse ning selleLa tagaküljel liidetud 

madalaid kivist juurdeehitusi abiruumide tarbeks. 

Iahekordne tiibhoone on kaetud kõrbe, laastukatte[& viil

katusega, millel lai, eenduv ja proJileeri ud viilu- j & räb.s

tak.arniis, see viilu all krepi~Jud. Hoone nurkadel on Kitsad 

nurgo.liseenicl. Seinad kaetud pr i tskrohviga. Põhikorruseks on 

esimene, aknad on siin kitsad ja kõrged, 6-rLludulised, piira-
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tud laiade krohviääristee:,a. Aknaid katab vaevult märgatav la

me h.a .... r. Samalaadse kujundusega on ka väikesed sokli- ja tei-

se korruse aknad, kusjuures viimased on ruudukujulised ja 8-

rl,udulised. lurnad on rlihmi ta tud kolme, kähe- ja ühekaup a . Vü-

ga suur on viiluaken, ta on k o:ihmepoolega. Ka tagakülje juurde

ehi tu ste aknad kord avad eelkir j eld atuid, nurk ad el on aga larne 

d ad krohviliseenid. 

Tiib ehituse ühekordne tiib omab eelmise hoone põhikorrus 

suuri 6-ruudulisi, larned a kaare ga ja krohviääristega aknaid. 

Tema profileeri tud l'äästakarniisi all kulgeb lrune vöö, nctrga-

liseenid puuduvad, silmapaistev on kitsas soklisimss . 

Kivi- ja pui tkorpusi ühendav puidust vaheehi tu s on vii-

mistl-esel t ja akende kujult anuloog}le puidust põhikorpusele . 

Ta on lõpetatud kivist ühekordse tiibhoone otsal suure kivist 

sein te ga ver anu aga, mille suur ed aknad on pööratud põhikorpuse 

ees asuvale väljakule. Viis kõrget, vahesammastega eraldatud 

akent omavad ruudukujulise raamistiku, ig::ü 18 ruutu. Vercm-

dat katab kõrc,e ühepoolse kaldega katus, mille kohal on tiib-

hoone otsafassaadi kolmnurkviilu tipp ümara aknaga, viil kae-

tu~ rõhtlaudadega. 

Seega on peahoone keeruka kujunemislooga ehitus, mille 

põhiosa võib pärineda varaklassi tsistlikust perioodist A'IIII 

saj. lõpuveerw1dist, selle ümberehitus klassitsismi perioodi 

lõpust XIX saj . keskelt, nurgatorn aga sama sajandi lõpust. 

Kivist tiibhooned või vad pärineda samuti .1CIA: saj . IV veeran-

dist või osalt ka II poole keskelt, laiendused sajandi lõpust. 

Hoonet kasu tntakse koolimaj ana j s ta on r&huld avas seisLmd is. 

,tõrvulhooneiJ on suurel hulgal, tänu lii[,endatud reljeefile 

nad lih ts et ansambli~ ei mood us to., paiknevad funktsi onoelsetes 
[ruppides sissesõiJuteel ja p&r;i LL-iljel. Olulisemnd on: 

JfS 
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Vali ts •j a.cwj & (?) on l:.e~· ise suurusee,u ür ... e~ ... orJ 1e .-i.I'OLvi tud 

puen.i vihoone, mis aetud sein te ga VO!.'d se kÕl'[,Usega 1 elpLa-t.X!.se-

gc.., ~~att€-ks -kivi . 1~äC:stad o.uUV;..td laia ~ a t:erd.uvo. pro-'-ilecri-

tud :~::..rniisi, millest mG alill.Jal adub vuhevöö, se le nll p.2ofi-

lee:ri .,ud vaL.e ... ~ar ...... iis. l..a mud<:ü sokkel omab siosi, millelt tõu-

s e vad kr ohvipinnal lubi värvi ga .~:>.. an tud :cus tceri tud nur galise e -

n i d . Hoone ühtlaste vahedega pai[:uta ud 'mud on väikesed , pe[ 

ruudu~ujulised, omc....vad samuti .r;:rOlVile vi:irvi-Lud ki..,sc..id ~L·l,i-

seid . sif2s:::.aadi ccs-rosas nclj a doslcaar:a orC: eri poolsambc..[;::. 

_port i l:.us, mis koos seinapinnr Gt ee11.~.UV' .J?8B~>:CJ.rniisic;a mar~~eerlb 

hoone : €sLcc..lje . •ro ... ~toon po.rtikLse koh::.l puudub, s:: bad on 

paisutatud tüvegt:. Siseruumide krohvipindedel on ja:::.Li .. lassit-

sis vli.:rust n:oalingutest, :.:us domin_e:::.'ib lol-'sd:.as u' c.nt\.lsspiracl 

hoones on mantel orste ... 3ee , osaliselt... sissev::...rise.r:uJ hoone or 

stiilne klassi --sistlik ehi·t...us, ta võib pb.rineda " X saj . I 

poolest. 

n.ii stiililt, eQlt kui mc.terjulilt . Vaid teda almad on vi:,.he 

~ õrgemud, mõnel sä.ilunud C- rnuduline raEJD.is tik . "ks otso.fa.ssac.-

di a.t\.en ashb suures nelinur.l\.ses petikus, mille 1:.eskose tõstetud 

.!.rõr e kaaree;a . 

hoonega liitub tae~LUljel J~ohvitud tellisseintera triip-

hoone, millel kõr 0 ;:; ku.Drega uksed, seg .. 1endiosa v c.lg .. i; u ks kiir-

te1mjulise :c~arnisti:tm.ga. 'T'riip_ oone o.r: jutJ.r·J.eehi tus ilmselt 

IX saj . keskelt. 

Hoone ühel otsafassaad il on tC:~gaküljel teine juur· eehi tus, 

mi s .r~r obvim:::... ta, lõ hu tud ma aki vid est müü-ri ega, .ica,tus ei ole 

sailunud. oone nurlr.adel on tellis test lnotud seinapinn<-'d erav
1 

ke:..:areliste l~õrgete pntikutee:a . .8sifussaariis on wl::c. suurt -Lel

listego. ··äristatud ust, kuetud lomt:3da·Le kaartec) ... . I ... oone oli 

I~ 
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ilmselt tõllakuur, el i ta tud ,.lX saj. IV veel~ andi lõpus histo

ritsistlikus laadis. 

'rall Oü massiivsete proportsioonidega,suur, krohvitud paekivi

hoone, mis seintest kõrgem<:::. kelpkatusega, kätteks vormih.ivi . 

.... alist~h(;irniisid on laia.d., eenduvnd ja profileeritud, e::.Jifas

saadi nur t,ud kv.j unJ a Ltld laiad e rusteeri tud nure:aliseenidega. 

Loone vähesed erisuurustega er~ad ei ole suured, veldevult 

lamedad, 8 - ruud .. llised . sifassaadi keskel on seinapind kergel 

e endatud, sügavu.l t rusteeri ud, e endatud pinnal on kolm ava, 

kes.n:el ukc, härtel petikud, .L\.õigil kõrf,ed kaared. Nende seg

me.ndiosas on aknud, uksel Välgmikuna. Hoone on seega .. \.lassi t

s i otli~us stiilis, võib pärineda XIX ssj . I poolest . 

uivati on suur kahekordne ja 11 1 11-tähe kujuliselt 1\.ahetiiva

line ehi-Lus. Seinud on laotud krohvimata maakividest . Põhi

korpus on kõrge , kaetud lwneda, laialt üleulatuva-te räästas

te ._,a viilkatu sega, katteks 1:õrvapapp . ViimC:l!le sarikap aar ja 

pe.rill on otsviilus avatud . Põ ükorpusega liidetud korpus on ma

d alam, tema teine korrus on mezz a.ninona , katus väga lame ja 

üleulatu vat e l'äästastega viilketusena . .Aknad on erisuurus te ea~ 

väga väike s ed , põLilis el t ruudulmj ulised, alum.i ste .L,_orruste 

aknad on kõrc.emad, 6-ruudulised . Uksed omavad lamedaid kaari. 

~ · ks põhikorpuse katJ..sel t tõusev kõrge telliski vL ... or st en on 

nel~ atähuline, simsit,a . Hoone võib pärineda XL saj . IV vee

randi st . 

.Yiinavabri~ on su1...1.r , kahekordne w:-ohvitud paekivihoone, mille 

teine korrus m~dala mezzaninona. IIoonel on ka so üil orrus. Le<

me, tõrvapapi[;a C'"e tud viilkatus omc.b laialt üleule:..tuvadd 

räästaid, viimane s ...... rikap aar koos p ennie;a vi ilus avatud , ena

mi; temast on sisse langenud. hoone nurkadel on kitsad nurg~-
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liseenid. l~~ud on erisum"'ustega, esimesel korrusel põhiliselt 

6-ru.udulised, iilakorrusel V<....ike s ed ja lamed ad, G-ruud uli sed. 

h.ahel pool peaust on kaks vaga suurt masinusaali aken t. 1, e '3d 

'olm avei omavad l õre.:e ..... aare. h.õik avc:...d on le:üade lcrohviäiiriste 

ga. hoonel on ka juurdeehitusi. Üks neist on esifassa0.di pare-

mc.l tii val. Ta on kõrge ja viie tw1u.line, kaetud lameda viie t t:.-

ht.: lise .teatuse{;,a. a siin on nurkadel ki tse.d nurgaliseenid. 

Vabriku vüga kõrce 1 orsten omab kõrge nelj Btnhulise sokli, mil 

lel lai profileeritud ja eenduv karniis, selle all hammaslõite 

Sell el t tõuseb sale, iil al ahenev C- tahuline telliski vii or st en, 

mis lõpetatud profi eeri tud otsaKarnii:üga ja .1ü liSa vöö ga tema 

all. Eoone võib pfu"'ineda .KI ... saj. keskelt ja III veercmdisr.,. 

Vesives~d on V<J.il .. , lii endatud paekivi.ehitus, põhios1::1s kahe-

korrQseline. Seinad on liTohvitud, nurkadel kitsad nurgalisee-

nid. iUmu.d ju ulcsed on piiratud telli stega, miiiirie,a ü.hendatud 

hambuvcl , kat..ttJ.d lameda kau.rega . ~lt,ne .&atus ei ole säilunud, 

samuti on osa hoonest varer .. etes . .tloone-s p-.:rineb ilm el t XIX 

so~. II poole keskelt. 

föblister.1aja on suur ke~ei.Orr .... seline lüvihoone, kaetJUd prits-

1:::ro .~. vi { a . .~.loonet kettab kõrt.)e laustukattega viilkatus, millel 

lai Ül[evr...l t ee.1"uv j n profileerit"'-d .rLi...st::.xarL.iis, viilu all 

}crepi uUd .. leula CU V ViilLläL.re all or::. lei ts::..s, profileeri tud 

viilu~~arr ii s. uoone llUl"'kad el or ... laiod .r..ur t,~:<li seenid . .Aknad el. 

ole; SLlllreJ, piiratud &iade krotvL..iäristera, Vlil--'..s or.. suur 1 

a.K.:J.<.. lar .. e .h.aar. 1 e raamiztik ei ole sc..~ilLmud. Loo.r..c võ~b 

.~ri ... eda XIX sa~. Il poole kes elt või IV veeran~ist, temas on 

iihisj ooni peclwone tiib ehit ~seca. 

, r · 1 • + ~ on su .... r ~_., , , .1.10 n1.1 .. g .CUJ U.t~u a .. u vJ.L,a heat&semelises vaba-
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kujulisev SLiilis. l'v.ud on rtillmita ... uu vdi.!.e.Jte, kt.üd til...e 1 ate 

cl'UpJ_Jideila sL ... s sõ.:.lu t:>O Jiir.u.OllnCl.S, teel lii ~L-e '..ase ..Lee, 

loodusliku a .. s2Xla on ~mju..YJ.d['-.Ud t-:1.< Vu.l·a.. .. , .::ni.J le s~~Llb loo_\.le-

va :..Un a jÕeni. Siin on pt:t..c.1 rLi'1mita v.d 1 or ... trast.:;{;;!l·v: truDLl-V&-

:rührr.i vi s ib eri nule,u ja tor1o. v 0.t 1~.uusl:e. h.t.w.sl i on rli lilli ti ka 

esivc..l ~ tl\.U d r ... el ja kõrv~lhooneta vW.1el. Jõe vastaska dal on 

se[,u.n ... e vSallc.: võrdle1.1isi suur pu_·kme vs vaa'l ete.:.,a mõisaU...ls<..rublile, 

ki.ir..kal 1\:wus -mÜlni rü.b...rn, mis vL.ljE ... mga jõele avatud . Kõrval-

hoone~e t ... [a tii.idde stisteem, kaAs koos , üks ercld~. 

P~r.n. on pübios::.s hec.s seisundis . 

• 

hülo.slt .. u-.. viimu i 1S73.a., pilc1istatnc.l 196_..::... 
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Peahoone esikülg. 

Põlula mõis . 

Peahoone tagakülg . 

Põlula mõis. 

Ait . 
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89. RAEKtlLA mõis (Raeküll). Rüütlimõis. 

Väike-Maarja k/n, Väike-Maarja kolhoos (Väike-Maarja khlk.) 

Peahoone on hävinud, säilw:a.ud vaid lai ja madal kivi trepp. 

Hoone oli väike, kuid massiivaeta proportsioo•idega ühekordne 

puithoone, lakatubadega hoone otstel. Hoonet kattis kõrge pool

kelpkatus, mille keskel kõrgus masaiivne mantelkoratn~iip. 

Seinad olid vooderdatud rõhtlaudadega, nurgad lahendatud nurga

pilastritega. Aknad olid suured ja kõrged, 6-ruudulised, kae

tud pro~ileeritud karniisiga, asetatud ühtlaste vahedega. Esi

fassaadi keskel paiknea väike eeskoda, mille trepp on säilunud. 

Hoone võis pärilll.ed a XYIII/nx saj andi te vahetusel t. 

K~rvalhooneid ei ole palju, :nad moodustavad väikese, peahoonega 

seotud ansambli. Olulisemad oJa: 

~dölistemaja on väike puithoone, kaetud kitsalt üleulatuvate 

räästastega ja la.astukattega kelpkatusega, mis seintest kõrgem. 

Seinad on vood erdatud Jli1ihtlaud voodriga (osalt säilunud), kus 

nurgad kaetud vertikaalsete kattelaudadega. Aknad on pea ruudu

kujulised, väikesed, algne ruudustik muudetud. Hoone on ilmselt 

peahoonega samaealine . 

.All on väiksem, krohvitud paekivihoone, mis algselt on omanud 

poolkelpkatuse. Hoone on kodamlikul perioodil ümber ehitatud 

viilkatusega asundustaluks. Esifassaadi keskel on kahe arkaadi-' 

ga ulualune, .mille avad on kõrge kaarega, kaarte kannad teetu

vad saledale ja kitsa talumivööga neljatahulisele kivitulbale. 

Algsed aidaaknad on väga väikesed, piiratud tugevate prusslen

gidega. Ehitus võib pärineda nx saj. algusest. 

Tall ja ~ koos abihoonetega mocrlustavad väikese hooneterühma 

ümber nelinurkse sisehoovi. Tall on seejuures ümber ehitatud, 
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kuid temas on jälgi hoonest, mis sarnaneb eelkirjeldatu.le, s. o. 

on omanud kahe kaaravaga ulualllse, ilmselt poolkelpkatuse jms. 

Seega võib hoone pärineda XIX saj. I veerandist. ~on kesk

mise suurusega krohvimata maa- ja paekiviehi tus, kaetud kõrge 

ja ki taal t tileulatuvate räästastega kelpkatusega, katteks laasi 

ja eterniit. Hoo•e harvalt, ühtlaste vahedega asetatud aknad 

o~ lamedad, 12-ruudulised ja võrdlemisi suured. Neade kohal on 

mütiris lameda kaarega konstruktiivne tellistest sillu.skaar. 

Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Park on väike ja vabakujulise planeeringuga. Puud ümbri tse"iad 

peahoonet tihedate rühmadena, väljakuid ei kujuue, hoone ees 

on vaid puudegruppe harvemalt. Domilleerivad vaher ja tamm. Puid 

on rühmiti ka talli ja laudarühma ümbruses, mis isoleerivad 

neid hooneid p eahoonest. Pargi seisund on halb, ta on otstar

ve ta ja metsistunud • 

Kiilastatud ja pildis ta tud 1972. a. 

J~ 
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Raeküla mõisa peahoone ase . 
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90. RAHKLA /Rahküla/ .mõis (Rachküll). Rüütli.mõis. 

Laakvere ~ , Rahkla sovhoos (Simuna kihelkond). 

Peahoone hävis 1944.a. sõjasünd.mustes, säilunud osa keldreist. 

Hoone oli keskmise suurusega kivihoo•e, millel oli kõrge sokli 

korrus, peakorrus ning madal mezzaninokorrus viilkatuse all. 

Sellel laialt üleulatuvad räästad, mis omasid ehispitsi. Sok

kel oli eraldatud 1 aia karniisiga, kits as karniis oli aknalau

dad e joonel ning lai, mi tmaastmeline vahevöö korruste vahel. 

Põhikorruse aknad olid suured, 3 suure ruu.duga. Akende kohal 

olid profileeritud horisontaalsed karniisid. Uhel tiival esine 

sid ka liidetud kõrged kaaraknad, kaetud kõrge kaarega. Mezza

nino aknad olid lamedad, 4 ruudulised. Otsviiludes esines laka 

aknaid,ääristavad 3 ümarakent. Sokliaknad olid keskmise suuru

sega, kaetud lameda kaarega. Põhikorruse akende all oli sei.l!la

pind liigendatud lamedate tahvli te ga. 

Seega oli hoone klassitsistlikus stiilis ehitus, ilmselt 

veel nx saj. II veerandist, mida hiljem, saj andi lõpul või vii

masel sajandivahetusel rekonstrueeriti. 

Kõrvalhooneid omas mõis keskmisel hulgal, mis paiknevad pargi 

kõrval, peahoonega sidumatul t. Nad .mocxiustavad kompaktse, kuigi 

ebareeglipärase kompleksi. Säilunuist olulised on: 

Ait on suur, pritskrohviga kaetud kivihoone, millel seintest 

kõrgem poolkelpkatus, katteks laast. Viiluräästad on kitsalt 

üleulatuvad, külgfassaadidel on lihtsad, eenduvad räästakarnii

sid, mis vi ilu all krepi tud. Hoone esifassaad omas laia kaa

ristu, millest säilunud osa. Kaaristu oli kaheosaline: hoone 

keskteljal oli lai seinapind ristkülikukujulise uksega, äärtel 

samasugused. Nende vahel oli 3 avaga kaaristud. Iga kaarava 

eraldavad laiad liseenid, seega 4 kaaristu kohta. Kaarte kannad 

toetuvad neljatahulistele tulpadele, liseeniga esiküljel. Kaa-
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red on kõrged, piirat~d krohviäärisega, sam~ti aksed esifassaa

dis. Poelviilus on väike U.marake.u. Aida ehitusaeg on raidkiviga 

dateeritud: 1822.a., ta on klassitaistlikus stiilis. Aida otsal 

on maasiseae kelder maldkattega katuaeia· 

Viimavabrik on suur kahekord•e krohvitud paekivihoone, millel 

lakaruume hoone otstel. Põhikorpusele on liidetud mitmeid juur

deehitusi, valdavalt ühekorruselised, mis samuti paekivist ja 

krohvitud. Põhikorpus on kaetud kõrge viilkatusega, katteks 

laast, millel üleulat~vad räästad. Hoone põhiliselt ühtlaste 

vahedega asetat~d keSkmise s~urusega aknad o• kaet~d lamedate 

kaartega, on 6-r~ud~lised. Viil~ tipus on ümaraken. Katuse kes

kelt tõuseb madalalt neljatahuliselt soklilt kõrge ja sale 

koratem, mis 8-tah~line. Korsten OA paekiviat, omab soklikar

niisi ja laia, profileeritud otsakarniisi. Ehitus võib päriAeda 

llX saj. II poole keskelt. 

Laut on väga pikk, krohvit~d paekivihoone, mis kaet~d hilisema 

viilkat~sega, katteks vormikivi. Akaad on võrdlemisi suured, 

pea ruudukujulised ja asetatad paari ti. Hoone nurgal on 2 oma

pärast saledat ja kõrget, flankeerivat nurgator~il Torn on 8-t 

hu.line, ülal lai, astmelise profileeringuga kar:niis, mille üla

äärt kroonib kreneleering. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt, 

historitsistlik pseudogooti torn aga sajandi teise poole kes

kelt või lõpust. 

Park o• keskmise suurusega, 6,3 ha. Tao põhijooates vabakuju

lises stiilis, omab peahoone ees väikese esiväljaku, mis avaneb 

majandushoonete poole. Hoone taga asub pargi põhiosa. Ta omab 

ringteid, mis koonduvad peahoone tagaküljel ühe otsafassaadi 

auu.nal, kus väike väljak. Puist~ on tiheda istutusviisiga, puud 

eriliselt rühmitamata, ümbritsevad peahoomet tihedate gruppide

na ühel otsal. Valitaevad liigid on pärn ja vaher, esineb üksi-



• \ 

" 

- 3 -

kuid kuuski, äärtel on toomingat. 

Park omab maanteedel alleesid lehtp11udest. Pargi seisWld. 

on rahuldav, äärealadel esineb metsistumist ja võsa. 

Kijlastatud viimati 1974.a., pildistanud 1965.a. 
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91. RAIGU mõis (Raick). Rüütlimõis. 

Väike-Maarja~-, Vao sovhoos (Koeru kihelko~). 

Peahooae on hävinud. Hoone oli keskmise suurusega ühekord•e 

ki vihoone, millel tube lakakorrusel. Ehi tu st kattis seintest 
kõrgem poolkelpkatus üleulatuvate räästaste,a, peolviilu all 

oli lai vahevöö. Hoones oli mant elkorsten. Aknad olid kitsad 

ja kõrged, asetatud ühtlaste vahedega. Esifassaadi keskteljal 

paikaas lai ja tugevalt eenduv sammaspostikus, kus neljale 

amaraambala toetus puidust kolmaurkviil. Viiluväljas paikaas 

suur segmentaken. Sambad olid paisutatud tü.vega doskaana orde

ri sambad, keskmiste sammaste vahe seejuures kitsam. Portikuse 
kü.lj ed olid kinni ehi ta tud kõrgete palko.aiakend ega. 

Hoo:m.e võis pärineda XIX saj. algusest ja oli klassiteist

likus stiilis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad paiknevad tee ä:irtel või pargi 

serval, erilist ansamblit ei teki, vaid 2 hoonet on esiväljaku 
külgedel. Olulisemad on: 

Tall (?) on pikk ja krohvitud paekivihoone, mis kaetud kitsalt 

üleulatuvate räästastega ja. laastukatte@;a viilkatusega. Hoonel 

on harvalt, kuid ühtlaste vahedega asetatud väikesed kitsad ja 

6-ruudulised aknad. Ehi tu s võib päri.neda XIX saj. III veeran
di st või saj. II poole keskelt. 

Ait-kuivati o• pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud seintest 
kõrgema viilkatusega, katteks eter~iit, millel räästad kitsalt 

üleulatu vad. Seinapim1al on harvalt asetatud lamed ad liseenid. 
Uksed on lamedate kaarte ga, kaetud kal.asab amus tr is laudistusega 

On väikeseid, 6-ruudulisi aknaid, millest mõned liidetud. Hoone 

võib pärineda põhiosas XIX saj. algusest. 
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Laut on pikk, krohvitud paekivihoone, mis kaetud laastukattega -
kõrge viilkatusega. Räästad on aleulatuvad, viilud kaetud püst

laudadega. Hoone lamedad aknad on keskmise suurusega ja paigu

tatud ühtlaste vahedega, 6-ruudulised. Ehitus võib päri•eda 

XIX saj. IV veeraud1st. Tema juurde kuulub abihooneid. 

~ on väike, planeeringu~t vabakujuline. Peahoone on asetatud 

tema äärde vahetult maantee lähedusse. Hoone ette jääb suur esi• 

väljak, mis ääristatud puuderühmadega, piiratud ringteega. Väl

jaku keskosas puud e grupis mõisa kaev. Esineb maitsekaid rühmi t& 

misi: siberi nulg - kask, siberi aulg - lehis. On ka rühmiti 

kuuske, põhiliigid - pärn, vaher. Osa kõrvalhooneid maastikus 

avatult. Pargi seisund on halb, ta on fu.nktsioonita, võsastuv. 

Külastatud ja pildiatatud 197o.a. 
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92. HAKVERE Pastoraat (Wesenber,). Kirikumõis. 

Hakvere linn ( Hakvere kihelkond). 

Asukoht määramata. 
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93. RAKVERE mõis (Schlo0 Wesenberg). Rüütlimõis. 

\ . 

Rakvere linn, RakVere Teater (Rakvere kihelkond). 

Peahoone on kaasajal ulatuslikult rekonstrueeritud ehitus, mis 

siiski säilitanud põhiosas al,ae ilme. Ta oli suur kivihoone, 

millel kahekordne keskosa ja ühekordaed tiivad. Viimased on 

tänapäeval samuti kahekorruselised. Hoone omab soklikorruse, 

mis esifassaadis madal, reljeefi tõttu tagafassaadis aga kõrge. 

Hoone kahekordne keskosa on mõlemis fassaadis kergelt eenduv. 

Ta o~ kaetud lameda viilkatusega, mis risti hoone pikiteljele. 

Kolmnurkviilud esi- ja tagafassaadi s omavad laia, eaduva ja 

sügavalt profileeri tud kar iisi, sama ka viilu all. Samade·s 

vormides lai kar~iis oli korruste vahel, mis jätkus tiibade 

seintel. Tiibhoonete nimetatud karniisist kõrgemal oli madal 

lakapealse sein, mis lõppes kitsa, profileeritud karRiisiga. 

Tiibhooneid kattis samuti lame viilkatus. Katuse katteks on 

plekk. Nii esimese kui ka teise korruse akende laudada joonel 

kulgevad kitsad vahekarniisid, mis jätkusid ka ühekordsete tiib 

hoonete akende all. Sokkel oli eraldatud laia ja lameda profi

leeriaguga karniisiga, mis osaliselt säilunud tagafassaadia. 

Hoone nurkadel olid nurgaliseenid, mis fragmentidena aäilunud. 

Esifassaadi s tiibadel eenduvad vaevumärgatavalt ka ühe a.knaga, 

kuid laiad külgrisaliidid, mis samuti olid markeeritud liseeni

dega. tthekordsete tiibhoonete räästa- ja vahekarniisi vahemikus 

oli seinapind liigendatud tihedamalt lühikeste, kuid laiemata 

li seeni d ega. 

Hoone põhikorruseks on alumine, selle aknad on kõrged, alg 

selt piiratud krohviääriste~a, mis säilunud tagafassaadis. Raa

mistik oli analoogiline tänapäevaaega- 6-ruuduline. Soklikor

ruse aknad olid mõlemis fassaadis kaetud lameda kaarega ja ümb

ritsetud samuti krohviääristega. Algseid on aäilunud vaid mõni 
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üksik. Teise korruse aknad keskses korpuse s on madalamad, ka 

6-ruudulised ja ääristega. Viiludes on 2 veel väiksemat, 4-ruu 

du.list akent, nende kohal väike ümaraken. 

Hoone esifassaad is oli keskteljal peaukse ees avar puit

palkon, mis omas ühepoolse kaldega lameda katuse ning suured 

liitaknad. Tänapäeval on see hävinud nagu ka tagafaasaadil pai 

nenu.d verand a. Üldse on viimane fassaad kõige enam iimb er ehi

tatud. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, ta oli 

teostatud historitsistlikus stiilis, klassitsistlike elementi

dega kujunduaega. Umberehitused on toimu..aud kodaJllikul ajal 

(vasakule tiivaJ.e suur teatrihoone) ja osalt ka kaasajal. Ta 

on kasutusel teatri- ja klubihoonena ning heas seisundis. 

Kõrvalhooned on paikne ud peahoonega ühtses korrapärases an

samblis, säilunud on neist vähe, enamuses ümber ehitatud. 

Ait, tall ja tuulik ei vaja käsitlemist, kuna nad on lülitatud 

1975.a. koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 

Va1itsejamaja on ühekordne krohvitud kivihoone, mis omab lako;;~.

tube hoone otatel. Kaasajal katab teda murdaerikaga viilkatu.s, 

katteks vormikivi. Algne katus on olnud kelpkatua, millest on 

säilunu.d väga lai ja eenduv proiileeritud räästakarniis. Hoone 

nurkadel on kvaaderliseen. Aknad on võrdlemisi suured, 6-ruu.du 

lised, asetatud ühtlaste vahedega. Esineb petikaknaid. Hoone 

võib pärineda talli ja aidaga samast ajast, s. o. XVIII saj. II 

poole keskelt. Umber on ehitatud ilmselt XIX saj. lõpul. 

Park on suur ja kaheosaline, 8, 7 ha. Ta Oll regulaarse esiosaga 

ja segastiilis tagaosaga. Esiväljak on ristkülik, mille keskel 

oli ringteega piiratud avatud sõõr j as väljak. Puid oli vaid vä

hesel määral paremal. küljel. Väljak on tänavast eraldatud piir-
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dega, milles kõrged neljatahulised paekivitalbad sokli ja katte

plaadiga, mis laia, astmelise äärisega, sambaid kroonivad kuulid 

Sammaste vahel on 3 rida massiivseid sepiskette. Pargi tagakülg

on suure miiliriga piiratud pargialana, mis laskuval relj eefil. 

Pargi paremal äärel on säilu.nud Vallema regulaarse pargi mõned 

korrapäraaed teed ja alleed pärnadest. tildisel t oll pargi puistu 

aga vabakujulistes rühmades, seotud ringteede süsteemiga. Pargi 

madal.amas magaosas on 3 tiiki, üks neist väga suur. Tiikide va

hel vaba kaldajoonega kanalid, millel keM-aa.eea paekivist laotud 

sillad. Looduslähedase kujuga on ka tiikide kaldajoon, neisse 

ulatub väljakaevatud pinnasest kujundatud poolsaari. tlks tiiki

dest on suletud puude alla, teine poolavatud peahoone suunas, 

kus keskne piklik väljak. Kolmas tiikidast on üldiselt avatud. 

Tiikide kallastel on kohati puistu aluae katmiseks kasutatud 

katkujuu.rt. Valitsevateks liikideks on vaher, pärn, jalakas. On 

mõned väga võimsad saared. 

Pargi seisund on kohati väga hea, teed korras. 

Tinglikult kuulub mõisapargi juurde puudeta ja Rakvere or

dulossi varemetega Vallimäe oos, mis lõpeb suure loodusliku. tam

mikuga, parkmetsaga. Selle seisand on hea. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 196o. ja 1965.a. 



R~vere mõis. 
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94. /VIRU-/ROELA mõis (Ruil). Rüütlimõis. 

Viru-Jaa~pi ~n, Roela sovhoos (Viru-Jaa~ji kihelkond). 

Peahoone on väga suur ja lii~eadatud pui thoo•e :erinevatest pe

riood id est pärinevate osadega. 

Hoone kõige vanem osa oa ühekord e keskmise suurusega 

ehitus, mis kaetud kõrge murdkelpkatusega, katteks laast. Omab 

katuse murrujoonel laia, pro~ileeritud karniisi, räästastel 

aga kitsa ja lihtsa, eenduva laudkarniisi. Hoone seinad on kae

tud rõhtlaudadega. Hoone all on kelder. 

Aknad on keskmise suurusega 6-ruudulised nin& ümbritsetud 

laiade pro~ileeri tud piirdelaudadega. Aknad on asetatud ühtlas 

te vahedega. Hoone tagaküljel oa säilunud aknalaudada all kar

niisid, akende peal samuti, viimased profileeritud. Tagaküljel 

on keskosas ka väikene kolmaurkviil, mis krepib räästast. On 

ka mõ ed väikesed, ruudukujulised ja 4-ruudulised katuseaknad, 

kaetud ühepoolse kaldega katustega. Need aknad on ilmselt hili

semad. Aknad ~assaadidel on asetatud ühtlaste vahedega. 

Hoone esifassaadis on keskteljal tugevalt eenduv portikus, 

mis kaetud lameda kolmnurkviiluga. See on ümbri teetud laiade, 

eenduvate ja profileeritud räästakarniisiga, mama on viilkatuse 

räästastel. Karniisi all laia peakarniisi toetavad doskaana 

orderi puitsambad, millel tüvi on paisutusega. Esi~assaadil on 

neid 4, keskel laiem vahe, külgedel 2 pool- ja seina ääres 2 

veerandsammaat. Nende tagakülg on portikuse alla ehitatud pal

koni saintega ära lõigatud. Need on suurte akende all ja peal 

lihtsate puitpaneelidega. Kolmnurkviilus on suur segmentpetik, 

milles väike 4-ruuduline aken. Partikuse sammaste vahelt lae

kub madal kivitrepp parki, trepil on kõrged kiviäärised. 

Selle korpuse vasakule tiivaleon püstitatud kahekordne 

juurdeehitus. Ta eendub ker,elt esi- ja taga~assaadis. Ehitust 
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katab samuti murdkelpkatua, millel laaatukate. Katuse murru

joone karniis on lai, profileeritud, räästakarniis kitsas tuge~ 

valt eenduv ning kaunistatud hammaskarniisiga. Hoone soklil on 

lai profileeritud karniisiga vöö, samuti on lai profileeritud 

vöö esimese ja teise korruse aknalaudada joonel ning korruste 

vahel. Seinad on vooderdatud rõhtlaudadega akendega seinapinnw 

vahevööde vahemikus aga püstlaudadega. Hoone nurkadel on rõht

lau.dvoodriga seinapindade katteks laiad pilastrid, mis kaetud 

kvaaderlõikeliste kattelaudadega, vahevööde vahemikus on üks 

suur kvaaderlõikeline plokk. 

Hoone alumine korrus on kõrge, seda ka vana korpuse põhi

korrusest. Aknad on kõrged, suured ja 6-ruudulised, ümbritse

tud kitsaste, profileeritud piirdelaudadega. Akende kohal on 

eenduvad, horisontaalsed frontoonid, profileeri:n.guga ja nurka

del toetatud pinnadele, voluute meenutavatela konsoolidele. 

Fr on tooni ja akna ülaserva vahel o.n kaks pikka ja üks väike 

kvaaderlõikeline kattelaud. Teise korruse aknad on täpselt sama 

kujundusega kuid kitsamad ja madalamad, samuti 6-ruudulised. 

Aknad on asetatud korrapäraste vahedega. Murdkelpkatuses on 

igal küljel üks manaardiaken fassaadi keskteljel. Need on veel 

väiksemad ja kitsamad, kuid 6-ruudulised. Neid katavad viii

katused kitsaste viilu- ja räästakarniisidega. 

Vana korpuse ,Parempoolse otsafassaadi tahaküljele on ehi ta: 

tud pikk vaheehitus, mis kordab vana peakorpuse vorme, s.o. on 

ühekordne, kaetud murdkatusega, aknad hoovi küljel samad jne. 

See tiib on lõpetatud taas kahekordse korpusega, mis omakorda 

kordab kõiges eelkirjeldatud kahekordset tiibhoonet. Ta on vaid 

pikem, omab vaid mõne mansardakna, mis suunatud parki. Nad on 

ka väiksemad, 4-ruudulised ja kaetud lameda katusega. Hoone 

omab ka keldri, millel lamedad väikesed aknad 6 ruuduga. Säilu

nud on ka akende vahel korrustevahelise vahevöö ja teise korru-
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se aknalaudada joonel kulgeva vahekarniisi vahemikus asuvad lü

hikesed pilastrid, aknavahe kohta kolm. 

Vahehoone ja eelkirjeldatud kahekordse korpuse parki suun 

tud fassaadil on rida palkone id ja rõdusid. Viimane on kahekord 

se korpuse teisel korrusel 3 aknavahe la~uselt. Rõdu on puidust 

kaetud väga lameda, ühepoolse kaldega katusega, millel kitsas, 

profileeritud räästakarniis, rõdu serval laiem karniis. Laelau

dada all on sarikad ja kandetalad toetatud 4 tulba,a esiküljel. 

N e ed on faasi tud, all ja iil al kaetud kvaaderlõikelis te katte

laudadega ning ülal kaunistatud lisaks lopsaka ehispi tsiga, 

milles spiraalimotiiv. Rõdu rinnatis on kaasaegne, dia&onaalvar 

bad est. 

Vahehoonele on enne selle liitumist kahekordse korpusega 

ette paigutatud suur kinnine palkon, mis kaetud viilkatuaega, 

katteks laaat. Rääatad on laialt iileulatuvad, kaetud alt lau.da

dega, karniisiks on hammaslõige. Sarikaj al. ad ja neid kandvate 

kenaooltalade otsad on kujundatud, kaunistatud puitehispitsiga 

(spiraal), viimane sarikapaar viilua avatud, selle penn tugev

datud üle katuseharja ulatuva piistprussiga. Viilus on iimaraken. 

Aknad on suured ja liidetud, raamistik erisuurustea ruudukuju

listest raamidest. Akende kohal ja all on paneelid liigendatud 

erisuurusteks ristkülikuteks, mis dekoreeritud mitmes mõõdus 

kvaaderlõikeliste kattelaudadega. -2 alkonist vasemale ja vahe

ehituse seina ette kitsas ja lahtine pikk veranda, millel ühe

poolse kaldega katus. Selle ehituse algne ilme on kaasajal moo

nutatud. Palkonist paremale kahekordse korpuse ette ulatub väi

ke ühekordne pikendus, mis ehitatud väga lameda katusega, sein 

vooderdatud rõhtlaudadega. Aknalaudada joonel on kitsas profi

leeri tud karniis. Korrapäraste vahedega 6-ruudulised aknad kor

davad kahekordse korpuse akende vorme ja detaile kõiges. 
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Hoonepleki hooviküljele on vaheehituse ja kahekordse tiib

hoone vahemikku ehitatud veel üks suur kolmekordne korpus. See 

hoone on kaetud lameda kelpkatusega, millel kitsas lihtne ja 

laialt eenduv räästakarniis, kahekordse tiibhoone räästa kõr~

sel. Katuse katteks on laast. Hoone seinad on kaetud rõhtlauda-

dega, teise ja kolmanda korruse vahel on kitsas, profileeritud 

vahevöö. Hoone nurkadel on kvaaderlõikeliste kattelaudadega 

nurgali.seenid. Hoone korrused on. madalad, vastavalt madalad on 

ka hoone aknad. Need on 6-ruudulised, ümbritsetud pxofileeritud 

piirdelaudadega ja asetatud võrdsete vahedega. 

Kirjeldatud kolmekordse korpuse hooviküljel on lai kahe

kordne väljaehitus tema paremal tiival, mis eendub tunduvalt. 

Ta omab ühepoolse kaldega lameda katuse, millel laialt üleula

tuvad räästad, sarikajalad kujundatud. Seinad on kaetud rõht

laudvoodriga, ainsaks liigenduseks on nurkadel asuvad kvaader

lõikeliste kattelaudadega nurgaliseenid. Selle ehituse kaks 

korrust on taas kõrgemad, vastavalt kõrgemad on ka 6-ruudulised 

aknad. Ulal on siiski ka mezzaninokorrust meenutav madal laka-

korrus, millel lamedad 2-ruudulised aknad. 

Seega on peahoone väga keeruka ehituslooga ehitus. Kõige 

vanem korpus esiküljel võib pärineda veel XVIII saj. II poolelt 

olles barokkstiilis. Temale on ilmselt XIX saj. I poole keskel 

liidetud klassitsistlikus stiilis sammasportikus. Seejärel on 

tõenäoliselt XIX saj. IV veerandil juurde ehi ta tud kaks kahe

kordset tiibhoonet historitsistlikus stiilis. Nende detailid 

kordavad Kulina ja Kohala mõisa peahoonet, seega on tegemist 

ilmselt sama meistriga.Samast ajast pärineb palkon. ~enäoli

sel t juba saj andi lõpus või saj andivahetusel an püsti ta tud hoo

vipoolne kolmekordne korpus ja vähe hiljem tema kahekordne een

duv osa. Eelmise sajandi lõpu päritoluga näib olevat rõdu kahe
kordse korpuse paiii küljel. 
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Hoonet kasutatakse elamuna, osalt ka ametruumidena. Ta on 

heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on väga palju. Nad moodustavad suuri funktsionaal 

seid rühmi. Vanemad hooned on seejuures peahoonega ühtses an

samblis. Olulisemad on: 

Töölistemaj~ on väga pikk ühekordne hoone, krohvitud, paekivist 

Ta on kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks vormi

kivi. Omab kitsaid üleulatuvaid räästaid. Ebaühtlaselt asetatud 

väikesed aknad on 6-ruudulised. Esifassaadi akendel on lamedad 

kaared, kaetud lameda kaare ga. On ka üksikud väikesed 6-ruudu

lised katuseaknad, katteks viilkatused. Hoone võib pärineda XIX 

saj. I poolest. Temaga liitub vasakul otsal täisnurga all tiib

hoonena: 

~ - on pritskrohviga kaetud paekivihoone, millel seintest 

kõrgem (eelmise hoonega sama kõrgune) poolkelpkatus, katteks 

S-kivi. Külgfassaadides ja kelbakolmnurga all lai lihtne räästa 

karniis. Uksed on kaetud madala kaare ga, ümbri teetud laia ääri

se ga. Uksed on kaetud kal.asabamustris laudistusega. Hoone nurka 

del on laiad nurgaliseenid. Hoone katusel on eelmise hoonega 

analoogilised katuseaknad. Ehitus võib pärineda XIX saj. II vee 

rand1st või sajandi keskelt. 

Töölismaja on pikk, ühekordne hoone, millest pool on krohvitud 

paekivihoone, pool rõhtlaudadega kaetud puithoone, millel ühine 

lame viilkatus, katteks laast ja räästad üleulatuvad. Aknad on 

keskmise suurusega ja 6-ruudulised, asetatud ebaühtlaselt. Hoon 

võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

~ on suur pritskrohviga kaetud ehitus, millel seintest kõrg 

poolkelpkatus, katteks laast. Omab lihtsaid laudkarniise pool

viilu kelbakolmnurga all ja külgfassaadide räästastel. Hoone ak 

nad on hilisemad, suured ja ruudukujulised. Peolviilus an väike 
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I 

kitsas viiluaken, millel tugevatest prussidest lengid. Hoone 

esifassaadi keskel on ulualune, mis ümberehitustega moonutatud. 

Säilunud on üks räästast kandev doskaana orderi sammas jõuliste 

proportsioonidega. Katusele on hiljem ehitatud lakaluuk viil

katuse all. Hoone on seega klassi tsistlikus stiilis XIX saj. I 

poole keskelt. Temale on paremale tiivale täisnurga all liide

tud pikk tiibhoone, mis algselt omanud lameda viilkatuse, nüüd 

ümber ehitatud kõrgemaks. Sellel üleulatuvad räästad ja laastu

kate. Omab väikeseid, 6-ruudulisi akr:l.aid, mis kaetud lameda kaa 

re ga. Tiibhoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Triiphoone on kahest osast koosnev pikk paekiviehitus, millel 

viilkatuse üks külg ehitaind klaasi tud katus-seinana. Paekivi

seinad on krohvitud. Ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt. 

T"oölistema.i a on väga pikk krohvi tud paekivihoone, mis täies ula 

tuses kaasajal ümber ehitatud, keskosa seejuures kahekord seks. 

Hoone võib algselt pärineda XIX sajandist. 

Vesiveski on väike ühekordne krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

väga lameda viilkatusega, katteks eterniit, millel laialt üle

ulatuvad räästad. Viimane sarikapaar ja penn on viiludes avatud, 

viil kaetud rõhtlaudadega. Hoone ühtlaste vahedega asetatud ak

nad on lameda kaarega, on 6-ruudulised. Ka ustel on lamedad 

red. Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Laudad on väga pikad, kaks paralleelselt asetatud krohvi tud pae 

kivihoonet, mis otstel ühendatud paekivimüüriga. Hooned on kaas 

ajal täies ulatuses rekonstrueeri tud. Omavad uusi viilkatuseid. 

Algsed ehi tused pärinevad tõenäoliselt XIX saj. keskelt. 

Viinavabrik on suur, liigendatud ja erisuuruste tiibehitustega 

krohvi tud paekivihoone, mille keskosa on kahekorruseline ja kae

tud viilkatusega. See on lame, üleulatuvate räästastega, katteks 

eterniit. Aknad on asetatud põhiosas ühtlaste v~edega, kaetud 

I J 
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lamedate kaartega. Korsten on väga kõrge, tellistest ja 6-tahu

line, ülal on pro~ileeritud otsakarniis, selle all kitsas ~dö. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või IV veerandist 

Aiamaja on väike, krohvitud kivihoone, millel katteks Viilka

tus üleulatuvate räästastega, katteks laast. Aknad on väikesed, 

algsetel on 6 ruutu. Hoone ühel tiival on ulualune, millele on 

esifassaadi ehitatud kõrge kolmnurkviiluga katus. Selle räästad 

on laialt üleula tuvad, alt laudkattega, viilul laiad tormilauad 

Viiluräästast kandvate kansooltalade otsad on kujundatud. Viil 

on laadiatatud kalasabamustris voodriga. Viilu kannavad 4 sale

dat pui ttulpa, mis kunstipäraselt kujundatud, nende toetatud 

talastik samuti. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest . Ulu

alune võib pärineda XX saj. algusest. 

v~, o 
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~ on 7,9 ha suur nin~ on kahe kontrasteelt erineva poolega. 

Pargi vasak pool on vabakujuline, puud harvalt. Väljaku tuwni

ku moodustab ovaalne tiik. Sissesõidutee on orienteeritud pea~ 

hoone portikusele. Pargi parem pool on selgelt regulaarne 3 

paraJ.leelteedega ja 5 riatteega. Selle pargiosa taha jääb 

paisjärv, mille äärel osalt pargiaas, osalt vaba puistu. Pea

hoone tiibhoone te rühma ees p aremaJ. tiiv al on avar aas väheste 

puudega kuni paisjärveni. 

Pargis mälestustahvel admiral F.P. Nrangellile, kelle val

duses mõis 1849-1870. 

'v'alitsevad liigid on tamm, pärn, -"aher. Park on heas sei

sundis. Esiväljak on hästi hooldatud. 

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1967.a. 
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Viru- Roela mõis . 

Peahoone esikülg. 

Viru-Roela mõis. 

Peahoone külgvaade. 
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95. ROHU mõis (Rocht). 

Laakvere ~n, Rahkla sovhoos (Simuna kihelkond) • . 

Peahoone on hävinud. Hoone oli väike kivihoone, millest on säi

lunud vestibüüli kiviparkett-põrand. See on laotud osalt liht

satest keraamilistest plaatidest, osalt aga väga kauni mustrig 

plaatidest. Hoone oli ühekordne, paremal tiival omas kahekordse 

väljaehituse viilkatuse all. Fõhikorpust kattis kelpkatus. Ehi

tus võis pärineda XIX saj. I~eerandist või I poole keskelt, väl 

jaehitus sajandi lõpust. 

Kõrvalhooneid ei ole suurel arvul, neist säilunud vaid üksikud. 

Hooned olid peahoonega teataval määral seotud ansamblis, paikne 

des pargi esiosa külgedel. Olulisemad on: 

Laudad moodustavad nelinurkse sisehoovi külgedel nelja hoonega 

ja vahemüüridega suletud hooneterühma. Ehitused on krohvitud 

paekivimüüridega, kus kasutatud ka maakivi. Ehitusi katavad üle 

ulatuvate räästastega viilkatused, katteks laast. Mõnel on ots

viilud püstlaudadest. Esineb lameda kaarega kaetud avasid, on 

ka harilikke, ristkülikukujulisi. Esiväljaku küljel on ringmüü

ris hoonete vahel kaks väravat. Suurem värav on müüripinnast 

eenduva portaalina, mis müürist ka kõrgem, kaetud astmelise pro 

fiiliga karniisiga ning sellel asuva kolmnurkviiluga. Ka see on 

piiratud eenduva kitsa astmelise profiiliga karniisiga. Värava

ava on kõrge kaarega. Selle kõrval on müüris samasuguse kaarega 

väike jalgvärav. Ehitused võivad pärineda XIX saj. keskelt. 

Värava kujundus on veel klassitsistlikus stiilis . 

Tall-töölistemaja (?) on varemeis. Hooned moodustasid väikese 

ehitusterühma, mille tuumikuks suurem ehitus krohvimata maaki

vist seintega. Ehitust kattis viilkatus. Väljakule pööratud ot

safassaadis on säilunud keskteljal kitsas teravkaareline uks. 
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Samasugune on tema kohal viilua, kuid suurem. Viiluust äär1sta

vad üm.araknad, põhikorruse ust laiad &ka ed, mis kaetud lamedate 

kaartega. Avad on piiratud paekiviga, mida kasutatud ka hoone 

nurkadel. Hoovi ees on otsafassaadi pikendusel kõrge piirdemüür, 

samast materjalist. Selles müüris on väga kõrge teravkaareline 

värav, mis ääristatud paekiviga. Hoone on seega historitsistli

kua stiilis, lebenduses esineb pseudo&ooti elemente. Ta pärineb 

190l.a., mis dateeritud raidkiviga viilu tipus. 

~on võrdlemisi suur ning planeeritud vabakujuliselt. Pargi 

esiküljelt möödub~ea maantee, millel pikk allee, valdavalt kas

kedest. Pargi esikülg on avatud planeeringuga. Siin on puid vä

hestes gruppides või üksikult, paigutatud hea valikuga kontrast 

selt: vaher-nulg. Väljaku äärtel kõrvalhoonete vahel ja taga on 

puid suurtes, ~ooni loovatea rühmades. Ettesõidutee kulgeb esi

väljaku paremal äärel, möödudes peahoone ees asuvast suurest 

tiigist, millel vaba kaldajoon ja kõrged kaldad. Pargi tagaosa 

on tiheda istutusviisiga ning väikeste pargiväludega. Puistut 

on tihendatud dekoratiivpõõsaste lisanliaega puude jalamile. 

Taas esineb kontrast: pärn-nul~, kask-pärn, lehis-kask. Välja

kutel on mõni dekoratiivpõõsas või puude leinavormid aktsentee

ritud vaadetega, samuti püramiidvorme. Omas ka pügatavaid elu

puid. 

Pargi taga on temani kiiluna ulatuv metsasiil, mille terav 

nurk kujundatud omalaadse nulukollektsioonina, ~us mitmeid nulu 

liike. 

Pargi seisund on ebarahuldav, kuna tal puudub funktsioon 

ja ta on maha jäetud, park on tugevalt metsistunud. 

Külastatud viimati 197o.a., pildiatatud 1965. ja 197o.a. 
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'P eahoone vare. 

Rohu mõis. 

Kõrvalhoone vare· 



96. ROODEVÄLJA mõis (Rodewald). Poolmõis. 

Kaarli k/n, Vinni NST (Rakvere kihelkond). 

I ~ 

Peahoone on suur kahekordne ja liigendatud puithoone, mis kae

tud lamedate viilkatustega, katteks eterniit; omab väga laialt 

üleulatuvaid räästaid. Sarikajalad ning neid toetavate ko~sool

talade otsad on kujundatud voluudimotiiviga. Esifassaadi viilu

kolmnurgas on viimase sarikapaari (kõik sarikapaarid viiludes 

avatud) penn tugevdatud vertikaalse pruasiga, mis pikendatud 

katusel kõrgeks vardaks. Väli viilukolmnurga tipus pennist kõr

gemal on laudkattega, millel reljeefsed puidust nikerdatud kaks 

tiib~ohet. Seinad on ka~tud rõbtlaudvoodriga, soklist kuni ala

korruse aknalaudadeni aga püstlaudvoodri&a, eraldusjoonel kul

geb kitsas vahekar.niis. Esifassaadi viiluväli on kaetud püst

laudade&a, kus l ... ua.ade alaäär lõigatud sakiliseks. 

Hoone esifassaad on väga laialt eenduv, kahekordne, eenda

tud osa külgedale jääb ühekordne põhikmrpus, millel otsafassaa

dides toad lakakorrusel. Tagafassaadis on kahekordne väljaehi

tus paremal tiiv al. Teda kattev viilkatus on põhikorpuse katu

sest madalama katuseharj aga. 

Hoone põhikorruseks on alumine, selle aknad on väga kõrged, 

6-ruudulised ja piiratud profileeritud äärislaudadega, kaetud 

kitsa profileeritud karniisiga. Aknad on varustatud tahveldatud 

luukidega. Teise korruse aknad,samuti viiludes asuvad lakatubad 

aknad on ruudukujulised, väiksemad ja 4-ruudulised, omavad samu 

ti katva karniisi ja piirdelaudu. Vaid esifassaadi keskteljal 

on teisel korrusel veranda kohal 2 kõrget 6-ruudulist akent, 

mille kohal on viilus korvkaare kujuline ehisliist, mis toetub 

viilu rõhtsalt liigendavale profileeritud vahekarniisile. 

Esifassaadi keskte~el on lai puitveranda, mis on kaetud vä 
ga lameda viilkatusega, katteks eterniit. Ka tema laialt üleula-
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tuvad räästad toetuvad karkassi konsooltaladele, sarikajalad on 

voluudilaadse kujundusega, viimane sarikapaar ja penn on viilus 

avatud, penn tugevdatud vertikaalse prussiga, mis pikendatud 

viilu tipus vardana. Kõiki veranda külgi katavad suured aknad 

erisuurustea ristkülikukujuliste ruutudega. Akende all on sei

napind karkassprusside vahel kaetud püstlaudadega. Verandalt 

laekub esiväljakule kitsas ja madal kivi trepp madalata kivi

ääristega. Väike p alkonilaadne lihtne väljaehi tu s on hoone va

sakp oolsel otsafassaadil. 

Hoone ebaühtlaselt asetatud saledad ja kõrged korstnapii

bud omavad laia, astmelise prcfileeringuga otsakarniise. Sise

ruumid on keeruka pla.neeringu&a, ebasüm.meetrilise paigu.tusega. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandivahetusalt 

on historitsistlikus stiilis eklektilise laadiga. Hoonet kasut 

takse admin.ruumideks ja elamuks, ta on heas seisukorras. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad paiknevad kas pargi äärtel või 

kompaktse rühmana peahoone tagaküljel. Enamik on kaasajal ümber 

ehitatud. Olulisemad on: 

Laut-tall moodustab kolmalt küljelt nelinurkeet sisehoovi sul

geva korrapärase hooaeploki. Ehitusedon krohvitud paekivimüü

ridega. Neid kattev ühine kõrge katus omab otstel viilud, kae

tud püstlaudadega (katteks on vormikivi ja eterniit). Kuigi ka

tuseid on hiljem ümber ehitatud, on kohati säilinud lihtsa, ast 

melise profiiliga räästakarniis. Algselt säilunud aknad on kesk 

mise suurusega, lamedad ja kaetud lameda kaarega. Ehitused või

vad pärinad a XIX saj. II pool e algusest. 

Sepikoda-tööliselamu on väike krohvitud kivihoone, mis kaetud 

lameda kelpkatusega, katteks laast ja eterniit. Räästakarniisid 

on laiad, eenduvad ja lihtsad laudkarniisid. Elamu aknad on 

'~ 
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keskmise suaruse&a, 6-ruudulised, sepikoja avad on kaetud lame

date kaartega. Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

,Yankrikuur on keskmise suurusega varjualune, kus lame kelpkatus, 

katteks laast, on toetatud tuievatele puidust Umarpostidele, tu

gevdatud madalala laskuvata tugikäppadega. Ehitus võib pärineela 

viimasalt sajandivahetuaelt. 

Küün on keskmise suurusega ehitas, mille seinad on ümarpalkidest 

rõhtsalt asetatud neljatahuliste paekivipostide vahele. Hoonet 

katab kitsalt üleulatuvate räästastega ja laastukattega viil

katus, otsviilud on püstlaudade&a• Räästaste all viimaste palgi

kordede ärajätmisega on saadud kitsad tuulutuspilud. Ehitus võib 

pärineda XX saj. algusest. 

Park on väike, ta algab lehtpuualleega ääristatud sirge sisse

sõiduteega, mis on orienteeritud peahoone keskteljele, läbib 

massiivaeta kivist ümartulpade&a ääristatud värava ning möödub 

peahoone külgedelt tema taga asuvasse majandushoovi. Peahoone 

ette jääb kolmnurkne liigendamata muruväljak. Pargipuistu põhi

osa paikneb peahoone ees. See on vabakujuliste tihedalt istuta

tud puudegruppidaga noor lehtpuupark, kus domineerib vaher, on 

kon trastiks tamme ja hobukastani t. Peahoone taga on avar väljak, 

mis läheb üle majandushooviks. Kõrvalhoonete vahel on vaid üksi

kute rühmadena puid. Park on heas seisundis, teed hooldatud. 

Külastatud ja pildiatatud 1968.a. 



Roodevälja mõis. 

Peahoone esikülg. 

Roodevälja mõis. 

Majandushooned. 
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97. RÄGAVERE mõis (Raggafer). Rüütlimõis. 

K~arli k/n, Vinni NST (Viru-J aagu.pi kihelkond). 

Ei vaja käsitlemist, sest mõis on l~litatud 1975.a. 
koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 

, _ 



98. SAGADI mõis (Saggad). Rüütlimõis. 

Vihula ~n, Rakvere Metsamajand ja Viru kolhoos 

(Haljala kihelkond) 

Ei vaja käsitlemist, kuna mõis on lülitatud 1975.a. 

koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 
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99. SAIAKOPLI mõis (Neuhof). Rüütlimõis. 

_Saksi k/n, Nõmmküla sovhoos (.Ambla kihelkond). 

Peahoone on suur kivihoone, mis kaasajal ümberehitustega mõne

võrra moonutatud. Algne hoone omas laia, kahekordse keskosa, 

mis oli tiibadel pikendatud ühekDrdsete tiibadega. Viimased 

on tänapäeval ehitatud kahekordseiks. Kahekordne keskosa an 

[{ aknavahe laiune, tiibhooned 4 aknavahe pikkused. Hoone all 

on kogu ulatuses .madal aoklikorrus. Keskmine korpus on kaetud 

viilkatusega, mille hari risti hoone pikiteljega. Algselt omas 

see katus esi- ja ta~afassaadis kõrgendatud ehisseina, attika, 

mis keskosas oli kõrgendatud segm.entfrontooniga. Tänapäeval 

on nende asend lame kolmnurkviil. Uhekordaed tiivad omasid 

kelpkatuse, mille hari ulatus kahekordse korpuse räästakarnii

sini. Viimased olid laiad, lihtsalt profileeri tud ja eeniuvad, · 

säilunud algsel kujul on nad kol.mnurkviilu all. 

Hoone peakorruseks oli alumine. Selle aknad olid väga kõr 

ged ja kitsad, 6-ruudulised, tänapäeval ümber ehitatud .madala

.mateks. Algsed on vaid keskmise korpuse alakorruse aknad, mis 

mõlemis fassaadis on kaetud kõrge kaarega. Teise korruse aknad 

olid madalamad, 6-ruudulised. Soklikorruse aknad on väikesed 

ja lamedad. Kõik aknad asetaevad ühtlaste vahedega. Varem oli 

viilus väike segmentaken, samasugused olid ühekordsete tiibaue 

k~tustel, kummalgi poolel üks. Hoone keskteljal on mõlemis 

fassaadis kõrge kaarega uks. Esifassaadis on selle ees kitsas, 

alt laienev kivitrepp. Hoone tagaküljel aga lai terrass, .mis 

tänapäeval .moonutatud uue rinnatisega. Algselt laskus kogu 

terrassi laiuselt parki lai kivitrepp. 

Hoone oli seega klassitsistlikus stiilis, mis võis päri-

neda XIX saj. I poole keskelt, keskosa võidi rekonstrueerida 

veel sama saj andi keskel. Ta on kasutusel admin.hoonena ja 
heas seisundis. f ~ 
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Kõrvalhooneid ei olnud palju, neist säilunud väga vähe, needki 

varemeis. Olulisem on: 

Tall-lau t mocrl ustab suure ruudukuju.lise sisehoovi külgi sulge

va hooneteploki, mis krohvitud saintega paekiviehitu.sed. 

Neist alles osa kesksest tallihoonest, mis eendus teistest 

hoonetest. See ehitus on kaetud seintest kõrgema kelpkatusega, 

katteks laast, millel kitsalt üleulatuvad räästakarniisid. Ak

nad on väikesed, kaetud lamedate kaartega ning 8-ruu.dulised, 

asetatud ühtlaste vahedega. Suur uks on esifassaadi keskel. 

Hoone on peahoonega ilmselt üheealine ja päF~e~a s~uti klas

si tsistliku laadi ga. Ka teised laud ad võisid pärineda XIX saj. 

I poole keskelt ja II veerandist. 

Par~ on keskmise suurusega ja vabakujulisas stiilis. Puud ümb-
-

ritsevad vahetult peahoonet tihedate rühmadena, esiväljakut ei 

teki. Peahoone külgedel samuti tihedad puuderühmad. Taga paik

nea väike väljak ja avarama istu tusviisiga puistu, mis aga 

raiuti maha kodanliku.l perioodil. Pargi tagakülg läheb üle 

sujuvalt parkmetsaks. Valitsevad liigid on vaher, pärn, jala

kas. Okaspu.u.d puuduvad. 

Park on säilunu.d osas rahuld avas seisund is. 

Külastatud ja pildiatatud l968.a. 
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Saiakopli mõis . 

Peahoone tagakülg . 
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lOO. SAKSI mõis (Saximois). Rüütlimõis. 

Saksi k/n, Saksi Lastekodu (Kadrina kihelkond.). 

Peahoone on väga suur kahekordne kivihoone madala soklikorruse

ga. Hoonet katab kõrge kelpkatus, katteks eterniit, millel lai, 

tugevalt eenduv ja profileeritud räästakarniis. Selle all on 

lai vöö, milles lamedad väikesed lakaaknad. Vöös madalamal on 

lai, astmelise profiiliga vahevöö. Korruste vahel on samuti lai 

ja profileeritud vahekarniis. Ka sokkel omab kitsa simsi. Alu

mine korrus on ko~ ulatuses rusteeritud seinapinna&a· 

Hoone esifassaad on liigendatud kergelt eenduvate kesk- ja 

külgrisalii tid ega, mille st esimene on 3 a.kaavahet lai, teised 

2 aknavahet. Keskrisalii ti katab kolmnurkviil, mida ü.mbri tsev 

karniis on lai, profileeri ind sügavalt ja tugevalt eendatu.d. 

Viiluväljas on ovaalne aken. Räästa alu.ses vahevöös on väikesed 

lamedad lakaaknad risaliitide kohal vastavalt nende akende arvu 

le. Risaliidid on piiratud pilasteitega, mis tõusevad soklilt 

korrustevahelise vahevdöni, sellest kõrgemal kuni räästakarnii

siair aluse vahevdöni on taas pilastrid. Hoone nurkadel on nad 

nurgapilastritena. Keskrisaliidis on nad aga lisaks i&a akna 

vahel, seal seega kokku neli. Selle risaliid i ees on kogu laill

selt avar rõdu, mida kannavad 4 neljatabulist jõulist talumivöö 

ga sammast. Rõdu rinnatis on nelja madala n.elj atahulise tulba 

vahel madala kiviäärisena. Rõdu alla moodustub avar sammas-ees

koda, tema ette jääb lai terrass kõrgel soklil. Terrassi piirab 

madalate neljatahuliste kivitlllpade vahel puitrinnatis, terras

silt laekub parki aga reljeefi langusest tingitud pikk kivitrep 

millel vahepodest. Trepil on Vä&a madal kivirinnatis, milles 

taas madalad neljatahulised kivitulbad. Ka terrassi külgedel on 

avatud kald tee e ttasõid uks. 

Hoone ta&afassaadid on analoogiline lahendus kesk- ja külg-
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risaliitidega ning kujundusega. Siin on palkon ehitatud vasak

poolse külgrisaliidi ette. See on kiviehitus, mille lagi on 

hoo~e teisele korrusele rõduks. Katusekarniis on eenduv, profi

leeritud, toetatud akende vahel ja ehituse nurkadel laiade pi

lastritega. Rinnatis kordab esifassaadi rõdu rinnatist (täna

päeval külgedelt likvideeritud). Palkonist kuni keskrisaliidini 

on avar lahtine terrass, millel ülalkirjeldatud palkoni rinna

tist kord av äär is. Terrassil t laekub lai ja kõrge kivi trepp 

parki, ta on ääristatud astmelisalt laskuva rinnatisega. Trepi 

kohal on hoone alakorruses uks, teine pääs terrassile toimus 

p alkoni külje 1 t. 

Otsafassaadides on lakaaknad iga akna ( 3 tk.) kohal. Pa

rempoolses otsafassaadis on väikese väljaehituse all pääs keld

risse, kaetud viilkatusega. 

Hoone aknad on asetatud ühtlaste vahedega, kusjuures külg

risaliitides on laiem. Põhikorrusena on esimene. Siin on aknad 

kõrged, 6-ruudulised, kuid ääristeta. Teise korruse aknad on 

madalamad, samuti 6-ruudulised, peaaegu ruudukujulised. Nad 

omavad all- ja ülaserval astmelise profiiliga karniisi, külge

del lamedaid krohviääriseid. Ääristeta on vahevöö s asuvad 2-ruu~ 

dulised aknad. Peauks esikülje keskteljal omab klassitsistliku 

raamistikuga valgmiku, mille keskel koht laternale, uksepooled 

on kaasaegsed. Ukse kohal on rusteering värvitud hele-tumedate 

toonidega. Korrapärastea akenderidades puuduvaid asendavad pe~-

tikaknad. 

Ruumid hoones on anfilaadsed. Katusel asus varem 4 sümmeet~ 

riliselt asetatud korstnapiipu, mis aga ei ole säilinud. 

Hoonet võib lugeda küpses klassitsistlikus stiilis ehitu

seks XIX saj. I poole keskelt, eeskoda, palkon ja terrassid 

võivad pärineda juba XX saj. algusest, kuigi nad on väljapeetud 

hoone arhitektuureet ilmet arvestavalt. Hoones on lastekodu 
peakorpus, ta on heas seisundis. 
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Kõrvalhooneid on arvukalt, nad on enamuses hajali pargi äärtel, 

peahoonega on esiväljaku külgedel seotud vaid ait ja valitseja

maja. Paljud hooneist varemeis. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on väike ühekordne krohvitud (pritskrohv) kivihoo

ne, millel lakatuba hoone otstel (nüüd lakakorrus välja ehitatud 

Hoonet katab üleulatuvate räästastega poolkelpkatus, katteks 

eterniit. Algsed aknad on keSkmise suuruse&a ja 6-ruudulised, 

piiratud krohviääristega, sama kujundusega on uksed. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II veerandist. 

Ait-kuivati on suur kivihoone, millest ait on krohvitud, tema 

tahaküljele risti keskossa juurde ehitatud suur kuivati aga õhu

kese krohvikihiga maakiviehitus, kus kivide põsed ulatuvad pin

nale. Nurgai on laotud paekivist, samuti avade küljed. Ait on 

kaetud kõrge poolkelpkatuse ga, mille kitsal. t üleula.tuvate rääs

taste all on kitsas karniis. Avadest on osa kaetud lamedate, 

osa kõrgete kaartega (uks peolviilus jt.). Kuivati viilkatus on 

aida omast madalam, kaetud laastuga, räästad laialt üleulatuva.d. 

Sarikajalad ja neid kandvate konsooltalade otsad on kujundatud, 

viimane sarikapaar penniga on viilus avatud. Aknaid on vähe, nad 

paiknevad teisel, poolkorrusel, on keskmise suurusega ja ruudu

ku.julised. Uksed on kaetud lamedate kaartega, v.a. viiluuks, 

millel kõr~e kaar. Kuivati katusel asuv neljatahuline telliskivi 

korsten on kõrge, soklisimsi ja otsakarniisi,a, millel hammas

lõige. Ait võib pärineda XIX saj. I poole keskelt, kuivati ehi

tusaeg on dateeritud: 19o4. a. 

Laudad moodustavad suure ehitusterühma kahe pika ja paralleel-
-

selt asetatud laudaga ja neid otstel siduvata ehitistega, hoone-

te vahele tekib sisehoov. Ehitused on krohvitud,paekivist, katu

sed on kaasaegsed viilkatused. Samuti on muudetud akende kuju, 

neid asuvad üldjoontes ühtlaste vahedega. Hoonetekompleks võis 
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välja kujuneda nx saj. keskelt alates. 

Töölistemaja (?) on suurem ü.hekordne krohvi tud paekiviehi tus, 
-

mis oli kaetud kõrge poolkelpkatusega (sisse langenud). Hoone 

poelviilus on suur segmentaken. Tema all kaas hiljem ümberehi

tatud akent: need on kaetud lameda kaarega, piiratud tellisääri 

sega (puhta vuugiga), mis müüriga seotud suurte ham.buvate plok

kidena. Teised avad *ellist äärist ei oma. Hoone võis pärineda 

XIX saj. II veerandist. 

Pumbamaja (?) on keskmise suurusega 6-nurkne ühekordne rõhtpalk 

ehitus tabutud palkidest ja puhta nurgaga. Viimased on kaetud 

vertikaalsete kattelaud ad ega. Hoone 6 kelbaga madal katus omab 

üleulatuvaid räästaid ja laastukatte. Aknad on väikesed, uksed 

tu~evate paJ.klengidega. Ehi tu s võib pärineda XX saj. al~sest. 

Park on keskmise suurusega (4,2 ha), omab tõusva reljeefi, kus 

rinnakul peahoone avatud väga avarale esiväljakule. Sellel vaid 

üksikpuid ja hoone ees kõrge ehispõõsaste rida. Samuti on hoone 

avatud avarale tasasele ta&aväljakule, mille piir vabakujuline. 

Väljakute äärel tiheda istutusviisiga pargipuistu, kuliasiks 

maastikule ja kõrvalhoonetele. Puud vabades hästivalitud rühma

des: kask-vaher-kuusk, kask-tamm. Puistu ulatub peahooneni 

tema otstel, kus rühmiti tammesid. Ekraanike on kasutatud põhi

liselt pärna. Maanteel on aJ.leefragment e. Puud e alust on tihen

datud põõsasrindega. Pargi seisund on hea. 

Külastatud viimati l973.a., pildiatatud l968.a. 



Saksi mõis. 

Peahoone esikülg. 

Saksi mõis. 

Peahoone tagakülg. 


