
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 



- 7 -

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. 


