57. LASILA mõis (Lassila).

üütlimõis.

Rakvere .lrjn, "Energia 11 kolhoos (Kadrina kihelkond).
Peahoone on suur telliskivihoo ne, laotud puhta vuugiga. Tema
põhikorpus on kru1ekordne, millele liidetud pikem ühekordne
tiib paremal. Sellel lakatube hoone otstel. Omab madala seklikorruse. Hoone eriosi katavad viilka tused, kusjuures põhikorpu
seQ on katusehari samal kõrgusel tiibhoonega. Esimene neist on
viiluga esifassaadi. Räästad on üleulatuvad, räästaserv laia
laudkarniisi ga. Katusekattek s on. plekk.
Ho one esifassaad on liigendatud. Vertikaale moodustavad
eenduv põhikorpus, mille v asakul välisnurgal on tugevalt flankeeruv ümartorn, samuti kahekorrusel ine, terava tornikiivriga ,
mille all kitsas eenduv ja profileeritud räästakarnii s, selles
madalamal - kitsas vahevöö. Kahekordse põhikorpuse paremal nur
gal, siseküljel on laialt eenduv seinapind, mille nurkadel
kitsad ja kergelt eenduvad neljatahulis ed tornikesed, kaetud
teravatipuli ste kiivritega. Tornikeste vahelises seinapinnas o
alakorrusel kõrvuti kaks vä ga 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 räästakarnii si toetab kon
soolikujulin e hammaslõige. Seinapindade horisontaals eteke liigendajateks on peale kitsa soklisimsi vahekarniis esimese korruse aknalaudad e joonel.

Põhikorpuse, tema nurgatorni ja een-

duva osa teise korruse aknalaudade joonel kulgeb teine vahekarniis. Tiibhoonel on kitsas vahekarniis räästakarnii si all, mis
3 kitsa vööna ületavad nurgatorni korruste vahel ning vööna on
ka hoone parempoolsel otsafassaadi l viilu all .
Analoogilise lt on kujundusega ka tagaf3ssaad, kus eendub
põhikorpuse kahekordne osa, samuti selle korpuse kül gfassaad
)"

- 2 (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 kaarfrontoon iga. Kaks suurt ust e endatud seinapiru1as omavad kõrgete kaartega valgmiku, mis 2 suure segmentaknan& kaetud liidetud kaarfrontoon idega. Nende kohal on teisel
korrusel suur ruudukujulin e petikaken. Tiibhoone ja tema nurgatorni aknad on samuti suured, kaetud kõrgete kaartega ja kaarfrontoonideg a, aknad on 8-ruudulised . Vaid torni kolmanda korru
se aknad on väikesed, pea ruudukujulis ed , kaetud lameda kaarega
ja kaafrontooni ga. Selle tiibhoone otsaf assaad omab peale põhikorruse kõrgete kaarakende veel lakatubade aknaid otsviilus:
siin on 3 liidetud väikest, 6-ruudulist akent, mis kaetud lamed
kaare ga ja kaarfrontoon iga nende kohal (liidetud). Kahel pool
lakaaknaid on väike segmentaken kiirtekujuli se raamistikuga ,
millel silluse kohal samuti kaarfrontoon . Soklikorruse aknad on
põhikorruse akendega kohakuti, kujult lamedad või ruudukujulis ea
kaetud lameda kaarega. Sokkel on krohvi tud. Aknad hoone tagafassaadi s ühekord ses tii vas kord avad esifassaadi akende vorme.
Põhiosa ruumidest on anfilaadsed. Ho one katusel asub ebaühtlaselt
pr~fiiliga

ri~a

korstnapiipe , millel laialt eenduvad astmelise

otsakarniisid ja kitsad vööd nende all.

Hoone on seega historitsistl ikus stiilis ehitus, ta võib
pärineda XIX saj. IV veerandist. Hoonet kasutatakse kauplusena,
admin . ruumid ena ja korteri tena, ta on rahuld avas seisundis.
Kõrvalhoonei d on arvukalt, nad ei ole peahoonega seotud, paiknedes pargi esiküljel funktsionaal setes gruppides . Olulisemad on:

....

Kuivati on ühekordne ja lakakorruseg a kõrge paekivihoone , keskmise suurusega, krohvitud seintega. Hoonet katab kõrge viilkatus

- 3 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 krohvitud, 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 räästastege., 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 neljatahuline 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 üleulatuvad. Seinad on vooderdatud rõhtlaudadega, nurgad kaetud kitsaste püstsete kattelaudadega . Hoone ühtlaselt asetatud aknad
on võrdlemisi suured, 6-ruudulised, ümbritsetud laiade piirdelaudad 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 rühm a s, kuid üksteisest suhteliselt lcaugel, paralleelsel t, üks paekivi st, teine maakivist, mõlemad õhukese krohvikatteg a. Hooneid katavad
kitsalt üleulatuvate räästastega viilkatused, katteks eterniit
või laast. Akn ad on kas ruudukujulis ed või lamedad, võrdlemisi
suured, esimesed 6-ruudulised , teised 18-ruudulise d. Aknad
paiknevad üldiselt ühtlaste vahedega. Hooned pärinevad tõenäoliselt 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 dekoratiivpõõsai d. Puistu on peahoone taga, kus väga väikene tagaväljak muldkõrgendi kuga tagaservas. Sellel kasvab tamm. Pärimuse kohaselt - koera haud. Pargi tagaserval on taas tii gid,
kaldal paiknevad siberi kontpuud. Seega on puud tiigi kaldal
paiknevate lossilaadsel e 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.
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Lasila mõis. Otsvaade.

