
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. 


