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101. SALLA mõis (Sall). Rüütlimõis. 

Rakke k/n, Salla 8-kl. kool (Simuna kihelkond). . 

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mis kaetud lameda kelp

katusega, katteks plekk. Sellel on laiad, eenduvad ja sügavalt 

profileeri tud räästakarniisid, mille all lai ehisvöö lõpetatud 

kitaa, profileeritud karniisiga. KorXQste vahel on lai, lame 

vahevöö. Hoone esi- ja tagafassaadil eenduvad väga kergelt kol

me aknavahe laiune keskrisaliit ja ühe aknaga kitsamad külgris 

liidid. Nende seinapinnad alumisel korrusel on rusteeritud. 

Ülakorrusel on aknaid eraldatud lamedate liseenid ega. Risalii

tide vahele jäävad seinapinnad kolme aknaga, kus akende vahede 

kohal ehisvöö,karniisist madalamal on rida isilgakesi. Hoone nur 

gad on kergelt ümardatud. Sokli pritskrohviga pind ulatub kuni 

alakorruse aknalaudad e j ooneni. 

Keskrisalii t omab esifassaadi s lameda kolmnurkviilu, mida 

ümbritsev karniis kordab räästakarniisi vorme. Viilus on kroh

viäärisega piiratud ümmargune viiluaken. 

Hoone aknad põhikorrusel, s.o. II korrusel on suhteliselt 

suured ja kõrged, raamistik on kaasaegne. Aknaid piirab lame 

krohviääris. Samalaadaeit on kujundatud eelmistest madalamad 

alumise korruse aknad. Aknad on rühmitatud, rühmades nende va

hed korrapäras ed. Katusel leidub väike s e id segmentaknaid laka 

valgustamiseks,2 kummasgi fassaadis. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed. Hoones on suured vestibüü 

lid ja saal. Siseustal ja ka seintel on rokokoostiilis dekoori. 

Stukki kahjustalii väga ulatuslikult keskküttesüsteemide rajami

sel 197o. a. algul. Ka katus ei ole algp.e, ta on uuendatud peale 

tulekahju. 

Hoone on seega XVIII saj. lõpuveerandi barokkstiili elemen 

tidega ehitus, mida üldkujundusalt saab lugeda varaklassi teist-



- 2 -

likuks. Hoonet kasutatakse koolina ja ta on heas seisundis. 

Kõrvalhoo~ on säilunud vähesel arvul. Nad paiknevad pargi 

äärtel või on orienteeritud maanteele. Paljud on ulatuslikult 

rekonstrueeritud. Olulisemad on: 

Tall on pikk krohvitud maakivihoone, mis kaetud laastukattega 

poolkelpkatusega, kitsaste üleulatuvate räästaste all on osali

selt säilunud lihtne puitkarniis. Vähesed aknad on ristküliku

kujulisad ja keskmise suurusega. Hoone parempoolsel otsafassaa

dil on väike krohvimata maakivist pikendus, kaetud lameda, ühe

poolse kaldega katuseca, mis jätab vabaks põhihoone poolviilu 

aknad. T~l võib pärineda XIX saj. algusest. 

Park on suur 4,3 ha ning ta on segastiilis. Peahoone ette jääb 

nelinurkne teedega piiratud väike väljak, taha piklik korrapär 

ne väljak. ViLmane on kujundatud pügatavate elupuudega ehisaia

na, korrapärase j algtaade võrguga. Neid regulaarseid pargiala

sid ümbritseb esiküljel vabakujuline võrdlemisi heatasemelisalt 

rühmitatud puudegruppidaga puistu. Tagaküljel jääb pargi tuumi

kuase regulaarsete paralleelteedega süsteem, mis ühendatud rist 

ja diagonaal teede&a• N e ed on fragmendid algaest regulaarse st 

pargist, pügatavate pärnade alleedega. Seda regulaarset ala 

ääristab noorem, täies ulatuses v8Pakujuline park, milles domi

neerivad okaspuud (siberi nulg, palsamnulg, alpi seedermänd, 

torkav kuusk, ebatsuuga). Kontiastiks on kask, vaher, tamm. 

Eraldi tuleb märkida väga suurt põlistamme, nn. "Plettenbergi 

tamme", mille pärimuse kohaselt istutas ordumeister. Tamm on 

ilmelt vähemalt 250-300 a. vana. On allee voorele, voore tipul 

kuni 1, o km kaugusel on mõisaomanike perekonnakalmistu.. Pargi 

s.eisund on rab.uld av, koolipoolne osahooldatud. 
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KUlastatud viimati 1971.a., pildiatatud 1965.a. 



I 

Salla mõis. 
Peahoone esikülg. 



l02. SAMMA mõis (Samm). Rüütlimõis. 

Vira-Nigala k/n, Vira-Nigala kolhoos (Vira-N~la khlk.) 

Peahoone on varemeis, 1967.a. olid veel mõned ruumid kasutasel 

elamana. 

Peahoone oli suar paekivihoone, mille põhikorpuse moOdas

tas kõrge soklikorrusega Qhekordne ehitus (säilunud kõige enam 

nin~ selle vasakule otsafassaadile liidetud põhihoone laiune 

kahekordne korpus. 

Põhikorpus oli kaetud suhteliselt madala kelpkatuse ga, 

säilunud osal katteks tõrvapapp. Räästakarniis on lai, profi

l eeri tud ja e enda v, karniisi all ku.l&eb 1 ai vöö, mille ell ki t 

s as, profileeri tud karlliis. Hoone narkadel ja aknarühmade va

hel on laiad, rusteeritad lisee~id, mis tõusevad soklikorrust 

eraldaval t simsil t. Seinapinnad on kaetad pri tskrohviga. 

Aknad on suared ja kõrged, 6-raudalised ning piiratud 

k:rohviääristega, millel ülanurgad laiendatud. Kõikide põhikor

ruse akende all on tahvlid barokselt lõi&atud narkadega. 

Soklikorrase seinapind on rusteeritud. Aknad on lamedad, 

ümbritsetud krohviääristega, mille kohal seinapinnal lukukivi. 

Aknad on 8-ruudulised. Põhikorruse aknad on rühmitatud kesk

teljal kolme kaupa, seejärel kahe kaupa ja tiibadel taas kolme 

kaupa, ühtlaste vahedega, aknarühmade vahel on liseenid. Osa 

aknarühmade akendest kinni müüritud või petikuna, näit. otsa

fassaadi kolmest aknast on kaks petikud. Katusel paiknesid väi

kesed, 1 amedad, ühepoolse kaldega katustega kaetud lakaaknad, 

säilunud otsafassaadis. Omab 8 ruutu. 

Hoone esifassaadi s on fragmente sanunasportikusest. See oli 

eenduv partikus 4 doskaana sambaga esiküljel ja ühega külgedel, 

mis kandsid lamedat kolmnurkviilu. Viilu ümbritses, samuti 
rää s t aat ääristas eenduv, lai ja sügavalt profileeritud karniis 
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Viiluvälja kaunistas segmentaken. Portikuse keskmiste sammaste 

vahel on podest, mille sokkel ulatub esifassaadi kergelt kaar

jalt. Podesti all on sokliruum, mille uks esifassaadis kaetud 

lameda kaarega. Podestilt laekub kahele poole kaarjas kitsas 

kivitrepp, mis väljUb äärmiste sammaste vahelt eaivälj~ule. 

~repp ja podesti rinnatis on sepistatud metallist ja klassit

sistlike elementidega dekooriga (lainemotiiv jms.). 

Põhikorpuse tagaküljel paiknea kitsas, kuid pikk puitveran

da, mis oli kaetud lameda, ühepoolse kaldeia katusega. Seda toe

tasid saledad ümarsambad, mille vahel laudpaneeliga rinnatis. 

V erand a asus tagafassaadi paremal tiiv al. 

Siseruumid on anfilaadsed, ruumid kaetud peegelvõlviga lage 

dega, mis omasid profileeritud laekarniise. Hoones on olnud suu

rejoonelisi kahhelkividest ja j algadale tõstetud rokokoodekoori

ga ahjusid. Säilunud on mõned barokkstiilis tahvleidsega kauneid 

siseuksi. Vestibüülis viib lakka vahepodestidega puittrepp, 

mille käsipuu saJ.idate baJ.lustri te ga. 

Põhikmrpusele oli vasakule otsafassaadile liidetud lühike 

tiibhoone risti põhihoone pikiteljele. T a ei eendunud esi- ega 

tagafassaadi s. Omas madala viilkatuse, millel lai profileeri tud 

ja eenduv viilu ja räästakarniis, viimase all lai vaheV"õö ning 

kitsas, profileeritud vahekarniis. Teise korruse akende laudade 

joonel kulges kitsas vahekarniis. Aknad olid suured, paiknesid 

ühtlaste vabadega ja omasid krobviääriseid. Esimese korruse aken· 

de all olid krohvitahvlid. Soklikorruse pind oli rusteeritud, 

sokliaknad väikesed, kaetud lameda kaarega. Viiludes oli esifas

saadis se&mantaknad äärtel, keskel kõrge kaarega lakatubade ak

nad, tagafaasaadis vaid kaks samalaadeet lakatoa akent nagu esi-

küljel. 

Tiibboone omas tagafassaadis 5-tabulise väljaehituse kesk
teljel, millel teisel korrusel oli lahtine rõdu. 
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Seega on põhikorpus veel XVIII saj. II poole keskpaiga 

barokkstiilis ehi tu s, millele XIX saj. I veerand il ilmselt 

juurde ehitatud klassitsistlikus stiilis portikus ning sajandi 

lõpul püstitatud historitsistlikus stiilis tiibhoone, mille de 

tailid es järgi ti põhikorpuse seinapind ad e kujunduselemente. 

Hoone on varemeis ja 1967.a. veel vaid osaliselt kasutusel 

korterina. 

Kõrvalhooneid Ol!l. keskmisel hulgal, nad moodustavad peahoonega 

teataval määral ü.htse ansambli. Enamik hooneist on varemeis. 

Ait-kuivati on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis 

kaetud viilkatusega, katteks laast, üleulatuvate räästaste 

all lai profileeritud räästakarniis. Katus pärineb hilisemast 

perioodist, kui aita rekonstrueeriti osaliselt kuivatiks. Hoon 

nurkadel on kitsad nurgaliseenid. Avad on U..m.b erehitusega re

konstrueeritud. Nii on kuivatil mõni lameda kaarega uks, teise 

suured uksed on ristkülikukujulised. Hoone pärineb algselt ilm 

selt XIX saj. algusest, kuid on rekonstrueeritud 189l.a., 

daatum tuulelipul. 

Viinavabrik on mitte suur hooneterühm keskmise suurusega vabri-
. 

kuhoonega keskel. Viimane on krohvitud paekivihoone, kabekor-

ruseliae ja oli kaetud kõrge viilka tu sega (sisse langenud). 

Omab põhiliselt ühtlaste vahedega paigutatud väikeseid aknaid, 

kaetud lamedate kaartega; otsviilud es on ümaraknad, ühes ainult 

üks, teisee kaks. Vabrikuhoone võib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt või IV veerandist. 

Kõrvalhoone samas on õhukese krohvikihiga kaetud paekivihoone, 

mis kaetud laialt üleulatuvate räästastega viilkatuaega, kat

teks laast. Omab kitsaid, üldiselt ühtlaste vahedega asetatud 

aknaid, uksed on kaetud lamedate kaarte ga. Ehi tu s võib pärine
da XIX saj. IV veerandist. 
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Laudad moodustavad kolme hoonega piiratud sisehooviga suure ehi 

tuskompleksi, millest säilunud üks, teised varemeis. Kõik hoo

ned on krohvitud paekivist, kaetud poolkelpkatustega, säilunud 

hoone katteks on laast ja laud, räästad on üleulatuvad. Hooneid 

iseloomustavad tasakaalustatud proportsioonid. Säilunud hoonel 

on pikad, lamedad aknad, millel 8 ruutu ja seinas akna kohal 

konstruktiivne kaarsillus. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega. 

Teisel, varemeis seisval laudahoonel on samuti ühtlaste vahede

&a paigutatud lamedad aknad, kuid need on kaetud lameela kaare

ga, samalaadne kaar on ka uksel. 

Vanemateks, ilmselt llX saj. algusest pärinevaike hooneiks 

tuleb lugeda paralleelselt asetatud lautasid (ü.ks alles), noore 

maiks ilmselt XIX saj. III veerand1st pärinevaks võib lugeda 

hoovi sulgevat hoonet. 

Park on keskmise suurusega, paikneb avaralt planeeritud alal 

nii esiväljaku äärtel, peahoone tagaväljaku külgedel kui ka 

kõrvalhoonete taga. Tihedamad puuderühmad on peahoone otstel ja 

lautade taga. Puud on vabades rühmades, kaugemal asuvad puud 

(aida juures) on looa.usliku päritoluga. Liikidest domineerivad 

pärn, vaher, tamm. Äärealadel lisanduvad looduslik mänd ja 

kuusk. Esiväljak on avar, liigendatud vaid dekoratiivpõõsastega 

ja üksikpuudega peahoone läheduses. Avatud on ka tagaväljak, 

kus puid tihedamalt külgedel. 

Pargi seisund on halb, ta hääbub, kuna puudub kasutus. 

Külastatud ja pildiatatud 1967. a. 

10 
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103. SAUSTI mõis (Sautz). Rüütlimõis. 

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

Peahoone on hävinud. Hoone oli väike ühekordne puithoone, mis 

omas seintest kuni kaks korda kõrgema kelpkatuse, milles unka

avad. Seinad olid vooderdatud rõhtlaudadega. Aknad olid väike

sed, pea ruudukujulised, asetatud korrapäraste vahedega, kuid 

harvalt. Ehitus võis pärineda XVIII saj. II poolest. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, neist säilunud vähesed. Hooned asu 

vad pargi äärtel ühtset ansamblit moodustamata. Olulisemad on: 

Valitsejamaja (?) on väike krohvitud pae- ja maakiviehitus, 

mis kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks laast, 

räästad kitsalt üleulatuvad. Aknad on väga väikesed, kitsad ja 

6-ruudulised. Hoone võib pärinad a XIX saj andi algusest või 

eelnenud sajandivahetuselt. 

Ait on keskmise suurusega, massiivaeta proportsioonidega, kroh 

vitud kivihoone, mille seinu on hiljem kontraforssidega tugev

datud. Hoonet katab seintest kõrgem, laastukattega (osalt eter

niit) kelpkatus, millel väga kitsalt üleulatuvad räästad. Kesk

mise suurusega aknad on lameda kaarega. Ehitus võib pärineda 

XVIII/XIX saj andi te vahetusel t. 

Laut on keskmise suurusega, krohvikatteta kivihoone, mille sei

nad laotud lõhutud ja plokkideks klombitud maakividest meister

likus müüritehnikas. Nurgad on laotud puhtamalt töödeldud gra

niidiplokkidest hambuvalt. Avad on piiratud tellistega. Hoonet 

katab lame viilkatus laialt üleulatuvete räästastega (katteks 

eterniit). Aknad paiknevad harvalt, on suured ja 18-ruudulised, 

kaetud lameda kaarega. Ehitus võib pärineda viimasalt sajandi

vahetusalt või XX saj. algusest. 
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Kelder on pikk ja pooles ulatuses maapeal.ne ehitus lõhu.tu.d maa 

kivid est, krohvimata müü.rid ega. Ehi tu at katab lame tõrvapapp.

kattega viilkatua, millel laialt üleulatuvad rääatad. Katuseas 

lõikuvad kõrged uksed, mis kaetud samuti lamedate viilkatu.ateg 

N end e üleula tu. vat e rääa taste aJ.l on aarikaj alad kujundatud. 

Uksed on piiratud telliatega, kaetud kõrge kaareca. Ehitus 

võib pärineda viimaaalt aajandivahetu.aelt. 

Park on väike ja eriliselt kujund am ata vaba plan eeringuga. 

hoone ees on avar liigendamata väljak, piiratud puuderühmadega, 

seejuures hoone otstel olid rühmad tihedad, peahoone taga par 

vaid kitsa puiatu.na. Enamik kõrvalhooneid on puudeta. Domineeri 

vad vaher, saar ja pärn, on mõned kuused. Park on hääbu.mas, 

metaistunud. 

Külaatatud ja pildiataiud 1969.a. 

l> 
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104. §ELJA mõis (Selg). Rüütlimõis. 

Viru-Nigula k/n, Ubja sovhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoone on hävinud, temast säilunud vare. Hoone oli ühekordne 

kõr&e aoklikorruse~a keskmise suuruae&a paekivihoone, millel 

tube laka.s hoone otstel, parempoolsel otsafassaadil. Hoonet 

kattis viilkatus, millel külgfassaadides kitsas, profileeritud 

räästakarniis, krepi tud viilu all. Soklikorrus on madalala 

asetatud väikeste, ruudukujuliste või vähe kõrgemate akendega, 

viimased on kaetud lameda kaare&a. Põhikorrus omab ki tsaid ja 

keskmise suurusega aknaid, mis asetatud harvalt, kuid ühtlaste 

vahed ega. Enamik aknaid on kaetud kõrge kaare&a· N e ed aknad on 

ilmselt hiljem suurendatud. Hoone siseruumid on anfilaadsed, 

osa soklikorrusest on võlvitud lagedega. Ehituse keskel on 

väga suur mantelkorsten nelinurkse alaosaga ja ümardatud nur

kadega ülaosaga, mis tõuseb pudelikaelataoliselt. 

Seega on peahoone vanem ehitus, ilmselt veel XVIII saj. 

II poolest. 

Kõrvalhooneid on suurel arvul, osa neist peahoonega seotud ~-
-

samblilisel t, osa aga suurtes funktsionaalsetes rühmades. 

Ait (?) peahoone kõrval on väike, kuid kõrge paekiviehitus 

krohvitud seintega. Ta omab kõrge keldriruumi, kuhu pääseb esi 

küljelt ukse ette ehitatud kõrge kahepoolse trepi tugiseinast. 

See on laotud paest ja kujundatud poolkaaretaolise äärisena. 

Hoone on kaetud hilise viilkatusega, katteks vormikivi, ots

viil püstlaudadest. Hoone avad on esifassaadis, nad on tuge

vate prussidega lengidega. Aknad on seejuures väga väikesed, 

6-ruudulised. Hoonel on tagaküljel väike, hilisem juurdeehitus 

(müür põhihoonega sidumata), kuid tema ukseprussil on sisse 

lõigat ud daatumi) 1788. Võib eeldada, et põhiehitus ise on veel 
gi vanem, kas XVIII saj. I poolest või sajandi keskelt, olles 
algselt ilmselt eluhoone. 
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Ait esiväljaku äärel on suur, krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

seintest kõrgema kelpkatusega, katteks S-kivi. Omab kitsaid, 

eenduvaid ja lihtsaid räästakarniise. Hoone esiküljel on kesk

osas lai ulualune kaaristuga, millel viis kõrge kaarega ava. 

Kaarte kannad toetuvad profileeritud talumivöödega neljatahulis

tele kivitulpadele. Kaartel on ülal kitsas lukukivi. Kummalgi 

fassaadi äärel on lame väike aken, omab 6 ruutu. Otsafassaadis 

on mõnevõrra laiem aken, millel 12 ruutu, mis on tegelikult alg

ne ak.nakuju. Hoone võib pärineda Xiiii saj. II poole keskelt. 

Tall Väljaku äärel oli algselt samalaadne ehitus, ~id ta oa 

ilmselt XIX saj. IV veerandil ümber ehitatud. Hoone tahak~ljele 

on rajatud paralleelsed tiibhooned, mis ka tagaküljelt suletud, 

hooneplokil on sisehoov. Algaest ehi iusest on säilunud 5-avaline 

arkaad. Uued tiibhooned on krohvitud maakiviseintega, nendel on 

viilkatused, mis omavad hoonepleki esifassaadis viile laialt ~* 

üleulatuvete räästastega. Viimane sarikapaar ja penn on viilus 

avatud, penn tugevdatud vertikaalse pruasiga. Katuaeharjad on 

ühel kõrgusel, katteks eterniit. Viilud ea on keskel ki taas ja 

kõrge lakauks, temast kahel pool on suured, ümmargused aknad 

kiirtekujuliae raamistikuga. Vasakpoolse tiibhoone esiküljel on 

alles algne ruud ukujuline 12-ruuduga aken, papempoolsel on aga 

see kaetud segmentavaga, millel kiirtekujuline raamistik. Akna 

kohal an murtud nurkadega kaarfrontoon. Tiibhoonete külgedel on 

kõrgele asetatud keskmise suurusega aknad, millel lame kaar ja 

9 ruutu. 

Aednikumaja on väike, kahekordne ehitus, mille alumine korrus o 
. -

laotud krohvikatteta ja lõhu.tud maakivid est, nurgad ja avad on 

tabutud paekiviga, mis seotud müüriga hambuvate plokkidena. Avad 

on kaetud lamedate kaartega. Müüritehnika on märkimisväärselt 

meisterlik. Teine korrus on ilmselt puidust ja krohvitud. Kor

ruste vahel on lai astmelise profiiliga vahevöö, ka soklil on 



- 3 -

si.mss. Hoonet katab lame viilkatus, millel laia~t üleulatuvad 

räästad, katteks eterniit. Sarikajalad on kujundatud lihtsalt, 

viimane sarikapaar ja penn on viilus avatud. Viil kaetud r~ht

laudadega. Alumise korruse korrapäraselt asetatud aknad on kõr

ged, 6-ruudulised, otsafassaadi s on kolmepoolega ja 9-ruud uline 

suur aken. Teise korruse aknad on väiksemad, 6-ruudulisedd Hoone 

võib pärineda viimasalt saj andivahetusel t. 

Valitsejamaja on ühekordne puithoone, millel tube lakas hoone 

otsal. Hoonest on alles pool. Ehitust katab seintest kõrgem pool 

kelpka tu s, katteks eternii t, .millel kits aste üleula.tuvate rääs

taste all lihtne, ki taas laudkarniis. Seinad on vooderdatud rõht

laudvoodri~a. Aknad on keskmise suuruseca, 6-ruudulised ning kae 

tud kitsa karniisiga. Peolviilus on samalaadne, vaid väiksem 

aken, millel äärtel väga väikesed ruudukujulised lakaaknakesed. 

Hoonet võib lugeda klassitsistlikus stiilis ehituseks, ilmselt 

XIX saj. I poole keskelt. 

Kuivati on suur krohvitud kivihoone, põhiosas kahekorruseline, 

millel ühekordne väike maakivist pikendus. Hoonet katab kõr~e 

viilkatus, katteks vormikivi. Külgfassaadidel on räästastel ast

melise profiiliga räästakarniis. Pikendusel on lame ja üleulatu

vate räästastega katus. Omab väheselt lameda kaarega kaetud ak

naid, sama kujundusega on ka mõned uksed. Pikendusel on üks suu

rem aken 12 ruuduga. Uhel küljel on ulgtaladele toetatud ärkel, 

laudkattaga ja lameda viilkatusega • .Ärkel omab väikese 6-ruuduli

se akna. Ulgtalad on toetatud tugikäppadega. Katusele ulatuvad 

kaks saledat ja kõrget telliskivikorstent, mõlemad neljatahuli

sed. Uks neist on tuulutuskorsten. Mõlemil on lai otsakarniis. 

Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist, pikendus saj. lõpust. 

~ (?) on väike, osaliselt krohvitud maakivihoone, mille seinad 

lõhutud maakivist. Avad on ääristatud paekiviga, seotud müüriga 

hambuvate plokkidena. Katus on üleulatuvate räästastega vii lka-
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tus, katteks laast. Viimane sarikapaar on penniga viiludes ava

tud. Aknad on väikese~, kaetud lameda kaarega, 6-ruud.ulised. 

Hoone üks sein jätkub kõrge maakivimüüriga. Ehi tu s pärineb ilm

selt eelmise sajandi lõpust. 

Viinavabrik on väga suur ja liigendatud hoone, millel rida kahe 

ja ühekordseid ehitusi keerukates seostes. Uks kitsas korpus on 

isegi kolmekorruseline. Kõik ehitused on lõhutud maakivist ning 

krohvikatteta, heas müüritehnikas. Avad on piiratud tellistega, 

seotud müüridega hambuvate plokkidena. Avadel on lamedad kaared, 

mõnes viilus on kitsaid aknaid, mis omavad kõrgeid kaari. Aknad 

on 6-ruudulised. Hooneid katavad valdavalt viiikatused laialt 
.... t t 

üleulatuvate ii~ae!i~if~atteks vormikivi (ka eterniit). Mõnel 

juurdeehitusena rajatud hoonetiivaJ.. on ka ühepoolse kaldega ka

tuseid. Hoone üks pikk korpus on otsal tööliste~ks. See on 

kahekordne, kitsas hoone. Vabrikul on väga kõrge ümmargune tel

liskivikorsten, millel puudub sokkel. Otsakarniis on kitsa lame

da vööna. Vabrik võib pärineda viimasalt sajandivahetuselt. 

Laut on väga suur ehitus, mille pikale ja laiale põhikarpusale 

on tagaküljel keskosas täisnurga all liidetud kitsas ja pikk 

juurdeehitus. Hooned on krohvitud, paekivist, kaetud üleulatu

vate räästastega viilkatuatega, katteks eterniit, otsviilud on 

püstlaudkattega. Osa aknaid on väikesed ja lamedad. Uksed on en 

masti kaetud lamedate kaartega. Hooned võivad pärineda XIX saj. 

II poole keskelt. 

Rehi on väga suur maakivihoone, mille müüride ~&P krohvipinnale 
-

ulatuvad kivide põsed. Hoonet katab seintest kõrgem viilkatus, 

räästad laialt üleulatu vad, katteks laast. Viimane sarikapaar 

penniga dekoratiivselt viiludes avatud. Uhes viilus on kitsad 

paarisaknad, kaetud kõrge kaarega. On ka suuri reheuksi, mis kae 

tud paekivist lamedate kaartega. Hoone keskosas on küljele ehi-

tatud võrdlemisi pikk kütteruum, millel müürid pae-
ja maakivist . 

l9 
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Hoonet katab eelmisega analoogiline, ainult lamedam viilkatus. 

Ka tema uks on lameda kaa.rega, aken väike ja kitsas, kõrgema 

kaarega. Kütteruumi korsten on mad3l.a neljatahulise massiivse 

sokliga, millelt tõuseb võrdlemisi kõrge telliskivikorsten, 

ülal laia astmelise profiiliga otsakarniisiga. Hoone võib päri

neda XIX saj. IV veerandist. 

Hollandi tuulik on 4 korrusega, krohvitud paekivist kehaga, ala 

osa sirgelt tõusvate seintega, millel asus teenindusrõdu, ülaos 

koonusekujuliselt koonduv. Ehitus võis pärineda XIX saj. keskelt 

Ma.jandushoone, mille :funktsioon määramata, asub põllul maantee 

kaldal. Ta on krohvitud paekiviehitus, mis omab seintest kõrgem 

kelpkatuse, katteks S-kivi. Räästakarniis on astmelise profiili 

ga ja lai. Hoone esifassaad on keskosas laialt taandatud ulualu 

seks, mille räästast kannavad kaks ü.marsammast. Neil o:a vaid 

baas ja profileeritud ehhiin. Hoone aknad on moonutatud. Algsed 

on ilmselt ulualuse väike ruudukujuline ja 4-ruuduline aken, s~ 

muti esifassaadi vasakul tiival paiknev kitsas ühepoolega aken. 

Algselt võis ehitis olla~' teda on hiljem kohandatud elamuks, 

kaasajal isegi osaliselt välja ehitatud lakakorrus. Hoone on 

klassitsistlikus stiilis, ta võib algselt pärineda XI~. I 

veerand1st või I poole keskelt. 

Park on keskmise suurusega, osalt piiratud müür iga, osalt haju

tatud ka kõrvalhoonete vahele. Peahoone asub pargi äärel tagakül 

je~a vastu teed, olles sellest eraldatud puude reaga. Hoone ette 

jääb väljak ringteega, mis ulatub ka valitsejamaja ette. ttldisel 

on nii väljaku. ääred kui ka kõrvalhoonete vahel asuvad puud pai

gutatud vabade gruppidena, vaid kohati esineb seinte äärtel puu

deridu. Iseseisvam pargiosa on peahoone vasakpoolsel otsafassaa

di~, kus puid tihedamalt. Siin on lehtpuid koos kontrastike rüh

mitatud arvukate alpi seedermändidega. On ka üksikuid kuuski. 
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Valitsevad liigid on vaher, saar, vähesel t on j alakaid. Paggi 

seisund on väga halb, ta on maha jäetud ja risu.staiud, palju 

puid on hukkumas. 

Külastatud viimati l97o.a., pildiatatud 1964. ja l97o.a. 



S~lj a mõis. 
Peahoone tagakülg. 

Selja .mõis. 
Ait . 

Selja mõis. 
Ait. 



, 

105. SIMUNA pastoraat (Simonis). Kirikumõis. 

Simuna k/n, Simuna küla TSN TK ( Si.muna kihelkond). 

Ei käsitleta, kuna hoone on lülitatud 1975.a. koostatud 

arhitektuurimälestiste nimistusse. 



' 

106. SÕMERU mõis (Neu-Sommerhusen). Rüütlimõis. 

Kaarli k/n, koondis EPT (Rakvere kihelkond). 

Peahoone on hävinud, tema kohal on kahekordne uus kiviehitus. 
--

Algne ehitus oli pikk ühekordne puithoone, millel väga lame 

poolkelpkatua. See omas eenduva ja laia, profileeri tud viilu 

ja räästakarniisi, viimane poelviilu all krepitud. Seinad olid 

vooderdatud rõhtlaudadega, akendest madalamal püstlaudkattega. 

Hoone aknad olid võrdlemisi suured, 6-ruudulised. Peolviilus 

leidus kitsamaid ja väiksemaid, 6-ruudulisi aknaid, ühel otsa

fassaadilka ruudukujulisi ja 12-ruudulisi aknaid. Hoonel oli 

palkeneid nii esi- kui tagafassaadis. Viimane oli neist suur, 

aknad kaetud diagonaalraamidega palkoni külgedel, eesservas 

olid pseudogooti teravkaartega raamistikuga suured avad. 

Hoone võis pärineda XIX saj. I poole keskelt või lõpust. 

Kõrvalhooneid on keSkmisel hulgal, kuid säilunud on vähe. 

Valitsejamaja-ait on pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud 
-

viilkatusega, katteks laast. Räästad on üleulatuvad, kuid nen-

de all on lame vöö. Otsafassaadis on viilumüür katuse äärest 

kõrgem, ääristatud astmelise profiiliga kitsa karniisiga. Viilu 

tipus on kõrge nelinurkne pind, millel 2 teravkaarelist petikut 

alt avatud. Viilu nurgad on murtud horisontaalseks, toetatud 

astmelise profiiliga lõpetatud pikkadele konsoolidele. Hoone 

aknad on valdavalt kitsad ja osal ka katteks lame kaar. Aknad 

pailmevad ebaühtla ste vahedega. Raamistikud kaasajal muudetud. 

Hoones on läbikäik suure kaarukse all, millel kõrge kaar. Vii

lus on suur viiluuks, millel kõrge kaar, kaetud kitsa kaarfron

tooniga, millel ülal lukukivi, alanurgad murtud. Hoone võib pä

rineda XIX saj. I poole keskelt, ta on ilmselt rekonstrueeritud 

sajandi II poole keskel eklektilises laadis. 

~ on suur krobvitud kivihoone, mis kaetud uue kõrge viilka-
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tusega, katteks eterniit. Algne on astmelise profiiliga räästa

karniis. Hoone esifassaadi keskel on kergelt eendatud kitsas 

keskrisaliit, millel katteks kolmnurkviil. Selle karniis kordab 

räästakarniisi. Säilunud on ka kõrge kaarega uks ja samasugune 

kaarpetik, mille kaares lukukivi. tlks algseist klassitsistlikus 

stiilis, pärinede s XIX saj. I poole keskelt, nagu ka eelmine, 

kuid kaasajal ulatuslikult rekonstrueeritud. 

Rehi on pikk krohvi tud p aeki vihoone, mille üks ots ü..mb er ehi ta

tud kuivatiks, teine pool vare.meis. Hoonet on katnud seintest 

kõrgem kelpkatus, .mille säilunud osa on eterniitkattega. Kuiva

tile on ehitatud väikesed, pea ruudukujulised aknad. Säilunud 

on ka lameda kaarega kaetud reheuksed. Kuivati korsten on kõr

ge, neljatahuline ja tellistest, sokli ja laia otsakarniisiga. 

Rehi võib pärineda XIX saj. I poole at, ü.mb erehi tus aga XIX saj. 

II poole keskelt. 

Ait on väike, õhukese krohvikattega paekivihoone, mis kaetud 

poolkelpkatusega. Sellel on üleulatuvad räästad ja S-kivikate. 

On mõned lamedad ja väikesed aknad, ruudustik kaasajal muudetud 

on ka mõned piluavad. Hoone võib pärineaa XIX saj. I poolest. 

Vesiveski ja~ ei vaja kirjeldamist, kunanad on 1975.a. ar

hitektuurimälestiste nimistus. 

~ on võrdlemisi suur, kuid ta on suures ulatuses hävinud. 

Peahoone ees esiväljak puudus, vabalt paiiUtatud puud paiknesid 

hoone ees, maj anduBhoonete ees on puid ka ridades. Peahoone ta

ga oli avar aed, mis piiratud laia puudeekraaniga vabades rüh

mades. Vali taevad pärn ja vaher. Puiatu säilunud osa on halvas 

seisundis, kuigi pargi säilinud osa on heakorraetatud. 

Külastatud ja pildiatatud 1967. a. 



Sõme ru mõis . 
Peahoone koht. 

Sõmeru mõis. fall. 



107. TAMMIKU mõis (Tammik). Rü~tlimõis. 

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

Peahoone on kaas~al ulatuslikult rekonstrueeritud, säilu.nud on 

põhikorpus. Tänapäevane hoone on lihtne, viilkatusega ja suurte 

akendega kiviehitus. 

Algne peahoone oli kesklilisa suurusega ühekordne kivihoone, 
I 

mida kattis madal kelpkatus, millel lai protileeritud karniis. 

Hoonel olid võrdlemisi suured aknad, 6-ruudulised. 

Hoone tagak~jel vasakul tiival oli kitsas, tugevalt eenduv 

tiibhoone, millel alnmine korrus kivist, ~lemine puidust. loj 

ee 

omas laialt üleulatuvate räästastega viilkatuse~e, millel oli 

viilus puitehispits, räästaid kandvate kensooltalade all oli 

analoogilist ehispitsi. Seinad omasid laudvoodri. Korrustevahe

lisest vahevöö at kuni aknaaluslaudad e joonel kul~eva vahekarnii

sini - vertikaalsel t, kõr~emal - horisontaalsel t. Hoone puitosa 

nurkadel olid rusteeritud nurgaliseenid. 

Esitassaadie oli suur lahtine terrass kõrgel soklil, taga

tassaadia aga väga suur terrass, mille kõrge tugisein laotud 

puhtalt tahutud paekiviplokkidest. Terrassile avanes hoone kesk

t:äljel lai lahtise esitas·saadiga puitpalkon, millel esik~l-jel 

kolme lameda kaarega ava, lamedat viilkatuat kandsid saledad, 

neljatahulised sambad. Nende vahel asus pseudogooti motiivide~a 

metallist valatud rinnatis. Palkoni eest laskus lai vahepodesti

dega kivitrepp läbi terrassi tiigi suunas. 

Tiibhoone siseküljel oli ehitusi - talveaed, mille esisein 

kogu ulatuses klaasitud ja keskel kõrgendatud osa kolmnurkviilug 

Peahoone põhiosa võis pärineda XIX saj. keskelt, tiibhoone 

puidust pealeehitus oli aga tõenäoliselt XIX saj. lõpust. Hoone 

rekonstrueeritud osa on klubi ja admin.hoone. Ta on heas seisun-

d is. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal: nad asuvad r~hmana sissesõidu 
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tee äärel või pargi äärealadel. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mille 

seinad krohvi tuo.. fa omab laastukattega poolkelpkatuse, millel 

poelviilus kitsalt üleulatuvad räästad, külgfassaadides aga 

laiad, lihtsad lauast räästakarniisid. Hoone nurkadel on liseenf 

dena ristnurkade kattelauad. Aknad on asetatud ühtsete vahedega, 

on 6-ruudulised ja keskmise suurusega, ümbritsetud kitsaste piir 

delaudadega. Viilus on väiksem ruudukujuline lakatoaaken, millel 

säilunud 12-ruud uline aken. Hoone võib pärineda XIX saj. I vee

rand1st. 

Teenijate-ametnikemaja oli keskmise suurusega ühekordne krohvi

tud ki vihoone, millele kodanlikul perioodil püsti ta tud mansard

korrus. Alumise algse korruse väikesed kitsad aknad on piiratud 

laiade krohviääristega, äärised on ka ustal. Akende raamistkk 

hilisem. Aknad on paigutatud ühtlaste vahedega ning puuduvaid 

asendavad petikud. Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Tall-laut moodustavad korrapärase hooneterühma, kus kolm suurt 

kivihoonet liidetud hoovi ümber. Põhihooned on paralleelselt. 

Need on maakivist, krohvitud seintega ehitused, kus kivide põ

sed ulatuvad krohvipinnale, krohvis dekoratiiveet killustikku. 

Hooneid on katnud kõrged viiikatused ( säilunud vaheehi tuses). 

Aknad paiknevad ühtlaste vabedega, on lamedad, keskmise suuruse

ga ja 12-ruudulised, ultsed on kaetud lamedate kaarte ga. Hoone 

viilusid on hiljem rekonstrueeritud (raidkiviga dateeritud 1881) 

Siis on viilu tippu pai&utatud väike ümaraken, viilu keskossa 

aga suur segmentaken, mis all pikendatud lakaukseks. Sepaintak

nas on kiirtekujuline raamistik, sillus on punastest tellistest 

puhta vuugiga ja piiratud laia krohviäärisega. Hoonete alg1.1e 

ehi tu s aeg võib olla XIX saj. keskpaik. 

Tall-suvemai a (?) on ühekordne keskmise suurusega puithoone, mis 

koosneb kahest paralleelselt asetatud 
ehitusest, need ~akül-
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j el ühendatud sama kõrge vahehoone ga. Seega meenutab ta kahe, 

tugevalt eendatud külgr isaliidiga ehitust. Tiibu katavad ühekõr

gused viilkatused, katteks osalt eterniit, osalt laast. Räästa

ja viilu ümbritsevad karniisid on väga laiad, lihtsad ja toeta~ 

tud kõrgete, harvalt asetatud konsoolidega. Need on voluudile 

lähedase kujuga. Seinad on kaetud rõhtlaudvoodriga, nurkadel on 

kitsad, vertikaalsed kattelauad. Viilude pindadele on maalitud 

illusionistlik vahvärk. Enamik hoone aknaist on kaasajal moonuta 

tud. Uks algne on kitsas ja Väike, raamistik diagonaalidest, 

kaetud kitsa karniisiga. Hoonet võib lugeda historitsistlikus 

stiilis ehituseks XIX saj. lõpust või käesoleva algusest. 

Park on suur ja eriosade ga. Tema põhiosa moodustab 2, 3 ha suuru

ne tiikide ja madalata künnistega liigendatud ala, parkmets on 

14,7 ha suur ja pargi st eraldatud pikliku tiigi ga. Peahoone asub 

selle kaldal, tiigini laskusid terrassid, tiigis oli väike saar, · 

millel algselt asus marmorfiguur. Terrassidel on rikkalikult de

koratiivpõõsaid, trepid on hävinud. Tiigist algavad kanalid, mis 

kaartena ümbritsevad peahoonet ka esiküljelt. Ettesõidutee kul

geb kanali te vahelt. Osa kanaleid ulatub ka kõrvaJ.hooneteni. Pea 

hoone ees avar väljak enne kanaleid, kas üksikpuid ja puuderühmi 

vabalt. Ka osa kõrvalhooneid on esiväljakule avatud. Parkmeta on 

loodusliku puistuga, mida kujundusraietaga ~a istu tuste,a kujun

datud. Nii pargis kui metsapargis on põhiliikidena kuusk, kask, 

pärn, mis asetatud kontrastselt. Tiigi ääres esineb ka hõbepaju. 

Kogu mõisasüdant piiravad samuti puuderühmad, nii et maastikus 

on nähtavad vaid vähesed hooned, millede juurest on maastikku 

"aknakesi" haljastuses. Pargi ja parkmetsa seisund rahuldav. 

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1965.a. 



Tammiku mõis. 
Peahoone esikülg. 

fammiku mõis . 
Kõrvalhoone. 



108. TAMMISPEA mõis (Tammispäh). Poolmõis, kuulus Essu mõisa 
juurde. 

Kaarli k/n, 11Õi tseng" kolhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoo~ säilunud pool, teine osa ümber ehitatud asundustalu 

elamuks. Algne hoone on väike puitehitus, mis kaetud seintest 

kõrgema kelpkatusvga, mille ülanurgas unkaava. Räästad on laialt 

üleulatuvad, katteks eterniit. Seinad on vooderdatud rõhtlauda

dega, nurkadel on vertikaalsed kattelauad. Aknad on väikesed, 

pea ruudukujulised ja 6-ruudulised, ümbritsetud laiade profilee

ri tud piirdelaudadega. 

Hoone võib pärineda veel XHIII saj. lõpust. Ta on kasutu

sel elamuna ja rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooned asuvad eraldi rühmana üle tee. Need on: 

Laut- pikk krohvitud maa-japaekivist müüridega hoone, mis kae 

tud kõrge lakapealsega viilkatusega, katteks eterniit; räästad 

laialt üleulatuvad. Korrapäraste vahede ga ruudukujulised aknad 

on väikesed, 4-ruudulised. Hoone VÕib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt. 

Lau t on samalaadne ehi tu s, temale on vaid keskosale püsti ta tud 

juurdeehitusena söödaköök. See on hilisem, krohvimata, lõhutud 

maakividest ehitus, mille avada külgedel ja nurkadel kasutatud 

paekive, mis seotud müüridega hambuvate plokkidena. Ehitust ka

tab samuti viilkatus üleulatuvate räästastega. Avad on kaetud 

lamedate kaartega. Aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised. 

Laudahoone võib pärineda samuti XIX saj. keskelt, juurdeehitus 

XIX saj. IV veerandist. 

Park puudub, peahoonet ümbritse~ väike aed, mis enamuses paikneb 

hoone ees. Vaid maantee äärel väheselt puid. 

Külastatud ja pildiatatud 1976. a. 



" 

Tammispe a mõis . 

Peahoone esikülg . 
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109. TAMSALU mõis (Tamsal). Rüütlimõis. 

Tamsalu k/n, Tamsalu kultuurimaja (.Ambla kihelkond). 

Peahoone on hävinud jäljetult, tema kohale püstitatakse uut 

kultuurimaj a. 

Kõrvalhooneid oli keskmisel hulgal, nad paiknesid pargi taga 

või hajutatult põldudel. Säilunud on vähesed, olulisemad on: 

T'oölistemai a on väike, ühekordne puitehi tu s, mis kaetud viilka

tu sega, millel üleulatuvad räästad, katteks laast (osalt ka 

eterniit). Hoonel on kõrge sokkel, seinad kaetud püstlaudv~odri 

ga. Ristnurgad on vertikaalsete kattelaudadega, mis meenutavad 

liseene. Aknad on muudetud kujuga, 6-ruudulised. Algne näib ole 

vat vaid viiluaken, mis teistest kitsam, 6-ruuduline. Hoone 

võib pärineda XIX saj. lõpuveerand1st. 

Toölistemaja (?) on pikk, ühekordne paekiviehitus, millel tuba 

lakas hoone otstel. Seinad on kaetud õhukese krohvikihi&a· Viil 

katusel on laialt üleulatuvad räästad ja laastukate. Viimane sa 

rikapaar ja penn on viilud es avatud. Hoone seintea on majandus

ruumide suuri, kinnimüüri tud uksi, mis kaetud lameda kaarega. 

Sama kaar on ka akendel. Need on tellisteat ja kergelt eenduva 

sillusega. Aknad on kitsad, 6-ruudulised, asetatud põhiosas üht 

laste vahedega. Hoone esifassaadi keskteljal on väike, lahtine 

esik, mille lamedat kelpkatust kannavad 4 lihtsat puittulpa. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, rekonstrueerimi

sed võisid toimuda XX saj. alguses. 

Kuivati on keskmise suurusega ühekordne ehitus, mille seinad la 

tud lõhutud maakivist ja krohvim.ata. Avad ja nurgad on piiratud 

paekiviga, samast on ka hoone viilud. Ehitusel on lame viilka

tus (osaliselt variaenud), katteks laast, räästad kitsalt üle

ulatuvad. Avada paekivist küljed ja nurgad on müüriga seotud 

hambuvate plokkidena. Aknaid on vähe, need on kitsad ja kõrged, 



- 2 -

asetatud ebaU.htlaselt. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust või 

saj andivahetusel t. 

KüUn samas on keskmise suurusega ehitus, mille seinad massiivse 

te kivitulpade vahele asetatud rõhtprussidest. Tulbad on lõhu

tud ja krohvimata maakivist, ääristatud paekiviga. Hoonel on 

laudkattaga viilkatus, räästad öleulatuvad. Viilud on püstlaud

kattega. Hoone võib pärineda viimasalt sajandivahetuselt. 

Ait on suur krohvimata maakivihoone, millel kõrge tõrvapappkat

tega viilkatus, räästad üleulatuvad. Osa hoonest hävinud. Omab 

väga kitsaid, 3-ruudulisi aknaid, kuid on ka laiemaid, 6-ruudu

lisi, mis piiratud paekiviga. Sama on u.stel. Hoone võib pärine

da XIX saj. II poole keskelt. 

Laudad moodustavad väikese ehi tusterühma, mis piirasid sisehoo

vi. Säilunud on pikk tiibhoone, kus ka eluruumid. See on krohvi 

tud kivihoone, kaetud laialt üleulatuvate räästastega viilkatu

sega, katteks tõrvapapp. Vähesed, kitsad ja kõrged alrn.ad on pii 

ratud paeki viga. Hoone pärineb ilmselt XIX saj. II poole kes

kelt, rekonstrueeritud on kodanlikul perioodil. Teised hooned 

selles rühmas on maakivist müüridega, varemeis. Pärinevad ilm

selt samast ajast. 

Park on keskmise suurusega, asub laskuval reljeefil kitsa puis

tuna, piiratud teedest ja kivimüüri st. Pargiala on tasandatud 

regulaarseteks terrassideks. Ilmselt oli pargis algselt regu

laarseid süsteeme, mis asendatud lihtsa vabakujulise puistuga. 

Parki läbib keskteljal ·t;ee. Puuliikidast domineerib vaher, saar. 

Enamik kõrvalhooneid on maastikus avatud. Pargi seisund rahuldav 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1968.a. 
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~arnsalu mõis. 

Üks säilinud hooneist. 

Valitsejamaj a? 
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110. TAPA mõis (Tapa). Rüütlimõis. 

Saksi k/n, Riiii maafondi maa (.Ambla kihelkond). 

Ei ole külastatav, asub riigi maafondi maadel. 
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111. TATRUSE mõis (Tatters). Rüütlimõis. 

H8J.j ala k/ n, Viru. kolhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoone on hävinud pea jäljetu.l t. 

Kõrvalhooneid ei ole palju., nad mocrlu.stavad võrdlemisi kompakt

se hooneterühma, mis koondub peahoone ümber. Mitmed hooned kas 

kodanliku.l perioodil või kaasajal rekonstru.eeritu.d. Olulisemad: 

~tsejamaja on keskmise su.u.ru.sega krohvitu.d paekivihoone, mis 

kaetud seintest kõrgema poolkelpkatuse ga, katteks eterniit. 

Räästad on üleulatuvad, kuid pool viilu. kelb akolmnur ga all on 

riismeid lihtsast lau.dkarniisist. Aknad on kaasajal ümber ehi

tatud. Avade ü.mb er on krohviäärised. Hoone võib pärineda nx 
saj. keskelt. 

Tall on temaga kaasajal liidetud, kuigi algselt võis ta olla -
eraldatud kitsa vahega, sest talli kattev poolkelpkatus omab 

valitsejamajast madalama harja. Hoonet katab kitsalt üleu.latu

vate räästastega poolkelpkatu.s, millel laastukate, osalt eter

niit. Ta omab lamedaid, väikeseid aknaid, millel 8 ruu.tu.. Pool

viilus on säilunud suurepärane pea ru.udu.ku.juline viiluuks, mis 

tugevatest prassidest lengidega ja kalasabamustris laudvoodriga 

Lauad on profileeringuga ning kiumitatu.d sepanael tega. Hoone on 

eelmisega samaealine. 

Laut on säilunud vaid ühe väiksema hoonena, teised laudarühma 

hooned on hävinud. See on maakividest, krohvimata hoone, mille 

avade küljed piiratud paekiviga. Hoonet katab hilisema pärit

oluga lame viilkatus, katteks laast ja räästad üleulatuvad. 

Viilud on kaetud püstlaudadega. Omab esikülje keskosas laia ava 

millel lame kaar. Selle silluses eenduvad üksikud kvaaderkivid. 

Ehi tu. s võib pärineda XIX saj. II poole keskpaigast. 
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Rehi-kuivati on suur ja pikk hoone, lõhutud ja krohvimata maa

kivist, nurgad laotud tabutud paekiviplokkidest hambuva ladumis

viisiga. Avad e küljed on piiratud telliste ga, neid on ka mõnedel 

nurkadel, müüriga seotud hambuvate plokkidena. Hoonel on kõrge 

viilkatus, katteks eterniit, millel kitsalt üleulatuvad räästad 

ja püstlaudkattega otsviilud. Uhe viilu alla tõuseb kõrge muld

ramp, viilus suur lakauks. Külgfassaadides on suured uksed kae

tud lameda kaarega, vähesed aknad on ruudukujulised. Hoone on 

kaasajal rekonstrueeritud, ta pärineb algselt tõenäoliselt nx 
saj. IV veerandist. 

Park on väga väike, tugevalt kahjustatud. Ta oli lihtsam, vaba--
kujulise ~ahendusega, omab esiväljaku, puid grupiti hoonete va

hel ja väljaku ümber. Valitsevaks liigike on saar ja vaher, on 
~ 

papleid. Pargi säilunud osa seisund on ebarahuldav, paemaa olu-

korras on vaid valitsejamaja juures asuv osa. 

Külastatud ja pildis ta tud 1968. a. 



Tatruse .mõis. 

Hooneterühm peahoone kohal. 

Tatruse mõis. Ait. 
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li2. 1RIIGI mõis (Ottenküll). Rüütlimõis. 

Väike-Maarja k/n, Triigi sovhoos (Väike-Maarja kihelkond). 

Peahoone on väga suur liigendatud hoone. Tema põhikorpuse moo

dustab pikk ühekordne ehitus, mille vasak tiib ja keskosa on 

krohvitud kiviseintega, parem tiib aga puidust. Sellele hoonele 

on tagafassaadi keskteljele juurde ehitatud pikk kahekorruselin 

tiibehitus, mille teine korrus ulatub ühekordse põhikorpuse 

peale viie aknavahe laiuse pealeehitusena esifassaadis. Kõik 

hoonetiivad on kaetud lamedate viilkatustega. Põhikorpuse kivi

osal oli algselt katus kõrge, tänapäeval on ta alla lastud. Põ

hikorpuse katuseräästad on laialt üleulatuvad, alt kaetud kitsa 

laudkarniisiga, mis vasakpoolses otsafassaadis viilu all krepi

tud. P arampoolses pui ttii vas on fassaad lõpetatud kolmnurkvii

luga kahe viimase akna kohal. Nii selle kui ka otsafassaadi 

viilu laialt üleulatuvate räästaste sarikajalad on kujundatud, 

samuti neid toetavate konsooltalade otsad, viilude all vahekar

niisid puuduvad. Kahekordne korpuse katuse on laia, eenduva ja 

profileeritud räästa- ja viilu ümbritseva karniisiga, karniisi 

all on lai vahevöö profileeritud vööde vahel, mis mõnemeetrilia 

te vahede ga püs teete liistudega liigendatud. Katused on kaetud 

plekiga ja eterniidiga. 

Põhikorpuse parema tiivapuitosa seinad on vooderdatud 

laialt soklikarniisilt kuni aknalaudad e joonel kulgeva vahekar

niisini (hävis 197o.aastate algul) püstlaudadega, kõrgemal kuni 

räästani- rõhtlaudadega. Analoogiliselt on kujundatui kahekord 

se tiibhoone mõlemad korrused, kusjuures korruste vahel on lai, 

tu gevalt eenduv ja profileeritud vahekarniis. Hoone puitosade 

nurgad on kujundatud laiade nurgaPilastri te-laadsete kattelauda 

dega, mis tõusevad akende aluse vahekarniisi joonelt. Pilastri 

pinnad on liigendat ud kvaaderlõikeliste suurte tahvlitega kol

meks. 

10 
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Aknad on peakorpuse kivi tii val keskmise suurusega ja kõr

ge kaarega, ümbritsetud krohviääristega, 6-ruudulised. Aknad 

on asetatud paariti ühtlaste vahedega rühmadena. Sama korpuse 

puittiiva ~197o.a-te al~l krohvitud) aknad on nelinurksed, 

6-ruudulised ja paigutatud ühtlaste vahede ga, kolmnurkviilu

alused 2 akent on teistest eraldatud. Algselt olid akendel 

sad, profileeritud piirdelauad, nüüd äärised. Akende kohal asu 

sid suured ristkülikukujulisad tahvlid, mille keskosas oli 

kvaaderlõikega tahvel. Neid kattis ülal kolmnurkfrontoon. tlmbe 

ehitusega on need liigendatud pinnad hävinud. Kiviosa otsafas

saadis on ümaraken, samasugune on põhikorpuse tiiva kolmnurk

viilu väljas, otsafassaadi viiluväljas on siin väike 4-ruuduli 

ne lakaaken. Lai pealeehi tu s esifassaadi s omab kõrge kaare ga 

aknaid, mis omavad profileeritud piirdelaudu, on 6-ruudulised 

ning rühmitatud süsteemiga 2-1-2. Kolmnurkviiius nende kohal o 

keskel kaks väikest lakaakent, samuti kõrge kaare ga ja 6-ruudu- . 

lised, neid äär1stavad 4-ruudulised väikesed ümaraknad. 

Kahekordse korpuse aknad põhihoone tagaküljel on suured, 

ka ristkülikukujulisad ja 6-ruudulised, ümbritsetud profileeri

tud piirdelaudadega. Aknad on enam-vähem ühtlaste vahedeta, ot

safassaadis korrapäraselt. Otsafassaadi kolmnurkviii kordab esi 

fassaadi viilu akendesüsteem~. 

Hoone esifassaadi keskteljal paikneva kõrge kaarega pea

ukse ees on tänapäeval kitsa vahega asetatud kaks neljatabulist 

kivisammast, mis kannavad kitsast rõdu. Sellele avanev pealis

ehituse keskteljal uks-aken. Algselt oli aga esifassaadi ees 

väga lai ja tugevalt eenduv puitveranda, mille küljed klaasi tud 

ruudu- ja rombikujuliste väikeste ruutudega. Akende all aga 

karkassi prusside vahel oli püstlauast tahveldis. Veranda esi

külg oli avatud, väga lamedat katust kandsid 8 saledat puit

sammast, millel laiad tugikäpa.d ja ehispi ts nende vahel. Tulpa-

~I 
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de vahel oli ka laudrinnatis. Selle laia veranda katusel asus 

teine väiksem veranda puidust pealiaehituse ees. Ka see oli 

kujundatud alakorruse verandaga analoogilistes vormides, vaid 

tema esiküljel oli väike kolmnurkviil. 

Ruumid hoonetiibades on põhiosas anfilaadses süsteemis. 
I 

Hoone kiviosa võib pärineda XIX saj. II poole kew~elt, ta on 

teostatud klassitsismi sugemetega historitsistlikus stiilis, 

puidust tiibehitus ja pikk kahekordne tiibhoone võivad pärined 

sajandi lõpust või viimasest sajandivahetusest, on samuti histo 

ritsistlikus stiilis eklektilises laadis. Hoone on majandi kes-

kus, ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on suurel arvul, nad moodustavad suuri korrapära-

seid funktsionaalseid ansambleid pargi äärtel ja peahoone taga, 

viimasega ansambliliselt ei ole seotud. Olulisemad on: 

Ait on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

laastukattega poolkelpkatusega, räästad on kitsalt üleulatuvad. 

Akna1st osa on keskmise suurusega, 6-ruudulised ja mõned kaetud 

lameda kaarega. Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

~dölistemaja on pikk ühekordne kivihoone, krohvitud seintega, 

kõrge viilkatus on kaetud laastu ja eterniidiga, räästad on 

laialt üleulatuvad. Aknad on väikesed, 6-ruudulised, kaetud vä

ga lameda kaarega, piiratud kitsaste, lamedate krohviääristega. 

Aknad on paigutatud ebaühtlaste vahedega. Hoone võib pärineda 

XIX saj. lõpust. 

~dölistem~ia on eelmisest väiksem krohvitud kivihoone, mis kae

tud laialt üleulatuvate räästastega viilkatusega. Sarikate jal 

ja neid kandvate kensooltalade otsad on kujundatud, viimane sa

rikapaar on viilus avatud. Aknad on kitsad, keskmise suurusega, 

6-ruudulised ja ümbritsetud krohviääriste ga. Aknad paiknevad 

ebaühtlaselt. Korstnate astmeliste otsakarniiside all on hammas 
lõige. 
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Laut on väga pikk krohvimata maakivihoone, laotud plokkideks 

klombitud kividest. Hoone nurgad ja avade küljed on laotud pae

kivist hambuvate plokkid ena, avad kaetud lam.ed a kaare ga. Hoone 

lame viilkatus on laastukattega, räästad on laialt üleulatuvad, 

sa.rikaj alad ja konsool talade otsad on kujundatud, viimane sari

kapaar viilus avatud. Aknad ei ole suured, on 8-ruudulised ja 

paigu. ta tud ühtlaste vahede ga. Hoone võib pärineda XIX saj. lõ

pust või sajandivahetuselt. 

Küün samas on suur ehitus, mille seinad on laiade kivi tulpadega, 

nende vahed täidetud rõhtprussidega. Kivitulbad on laotud lõhu

tud maakivid est, nurgad on p aekivist, seotud müüriga ha.mbuvate 

plokkidena. Katus on kõrge, laastukattega ja kitsalt üleulatuva

te räästastega viilkatus, otsviil kaetud püstlaudadega. Hoone o 

eelmisega samaealine. 

T"öökoda.-sepikoda (?) on suur krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks eterniit. Peolviilu

des on räästad kitsalt üleulatuvad, külgfassaadides laiad, liht

sa profiiliga. Hoone esifassaadi s on ebaühtlaste vahedega (üks 

rühm kolmest aknast) kitsast ja kõrget akent, millel kõrge kaar 

ja 8 ruutu. Otsafassaadds on kitsaid 6-ruudulisi ja ruudukujuli

si 9-ruudulisi harilikke aknaid, poelviilus aga kitsad 6-ruudu

lised aknad. Hoonet võib lugeda klassitsismi tunnustega XIX saj. 

keskpaiga ehituseks. 

Linnumaj ake (?) tiigi kaldal on ruudukujulise põhiplaaniga väike 
-

puithoone, mis kaetud lameda kelpkatusega, katteks laast, rääs-

tad laialt üleulatuvad ja kujundatud sa.rikaj algadega. Seinad on 

vooderdatud horisontaalvoodriga, nurgad kaetud vertikaalsete 

kitsaste kattelaudadega. Hoonel on kahe ja Uhepoolega aknad, 

mis algselt 6- ja 3-ruudulised, ümbri teetud piirdelaudadega. 

Hoone kelpkatuse keskel on 8-tahuline puittorn, mille alaosa oli 
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kaetud püstvoodriga, ülaosa rõhtvoodriga. Torni lame laastukat

tega katus omab üleulatuvaid räästaid. Katuse keskelt tõuseb 

sale korsten, mille räästakarniisi all on hammaslõige. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Töölismaja on väike ühekordne puitehitus, kaetud kõrge viilkatu

sega, katteks laast, räästad üleulatuvad. Seinad on kaetud rõht

laudadega. Aknad on väikesed, asuvad ha.rval t ja on 6-ruudulised, 

ümbritsetud profileeritud piirdelaudadega. Hoone võib pärineda 

XIX saj. keskelt või III veeraniitt. 

Viinavabrik on väga s~ur hoonekompleks mitmest kahekordsest kor

pusest ja lisaehitustest. Hooned on lõhutud ja kergelt klombi

tud maakivid est, krohvikatteta. Nurgad ja avad e küljed on pae

kivist, seotud müüriga hambuvate plokkidena. Hoone põhikorpuse 

moodustab keskmise pikkusega ehitis, millel otstel kerge~ fas

saadides eenduvad tiibehitused kolmanda korrusega viilus. Hoone 

vasakul tiival eendub tugevalt iseseisev pikk kahekorruseline 

korpus. Kõiki ehitusi katavad lamedad viilkatused, räästad 

laialt üleulatuvad, katteks on eterniit. Hoonete aknad on suured 

6-ruudulised, kaetud lameda kaarega ja asetatud võrdsete vahede

ga. Põhikorpuse tiibehitustel on avad kõik kõrgete kaartega, 

viilus seejuures on kolm liidetud akent, keskmine kõrgem ja 

laiem, äärmised kitsad ja madalad. Korsten on neljatahuline, 

tellistest ja kõrge. Hoone võib pärineda viimase sajandivahetu

se piirilt. 

Tall on suur, krohvitud paekivihoone, kaetud seintest kõrgema 

poolkelpkatusega, katteks laast, räästad on kitsalt üleulatuvad. 

Algsed aknad on kitsad, kaetud lameda kaarega, viilus on tugeva

te prusslengidega lakauks. Ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt 

Kuivati on väike ja kõrge, kahekorruseline ehitus, mille ülakor

rus mezzaninona. Müürid on krohvimata, lõhutud maakividest, nur-
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gad hambuvatest paekivid est. Hoonet katab väga lame ja laialt 

üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks eterniit,millel sa

rikajalad kujundatud. Alumise korruse aknad on krohvitud põhja

dega väga kõrged petikaknad (hiljem kinni müüritud?), mis kõrge 

kaarega, tellistest äärisaga ning silluse kohal eendatud kitsa 

kaarfrontooniga. Silluses on läkukivi. Aknad paigutatud ühtlaste 

vahedega, Nende kohal on väikesed pea ruudukujulised aknad, 

sillus väga lameda kaarega ja lukukiviga. Otsviilus on suur uks 

teisele korrusele, millel lame kaar, kaetud lameda frontooniga. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust, . ta on historitsistliku 

kujunduse ga. 

Valitsejamaja on võrdlemisi suur ja väga lai krohvitud paekivi

hoone, mis kaetud seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks 

eterniit, millel kitsalt üleulatuvad räästad. Omab väikeseid, 

ebaühtlaselt asetatud 6-ruudulisi aknaid. Ka lakakorrusel on 

tube hoone otstel, mille kaks akent poolviilus. Katusele sümmee 

riliselt asetatud korstnad on massiivse piibuga, simsi ja astme 

lise profiiliga otsakarniisiga. Hoone võib pärineda XIX saj. I 

poole lõpust. 

Tall tema kõrval on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, 
-

mis oli kaetud laialt üleulatuvate räästastega, kõrge viilkatu-

sega (on enamuses sisse langenud). Uksed on kõrge kaarega, ak

nad on väga kitsad, võrdlemisi kõrged. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. keskelt. 

~kordab materjalilt ja kujult eelpoolkirjeldatud küüni, on 

ilmselt samaealine. 

Laudad on mitte suured krohvitud paekiviehitused kompaktses rüh 

mas, kuid nad on 1973.a. ulatuslikult rekonstrueeritud, osalt 

lammutatud. Võisid pärineda algselt XIX saj. II poolest • 
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Park on võrdlemisi suur, 6,7 ha, on kaheosaline. Põhiosa asub 

peahoone ees. See on vabakujuline, puud istutatud ühtlaselt, 

~epinnaliselt, eriliselt rühmitamata. Gruppe on vaid peahoone 

ees väikesel esiväljakul. Hoone keskteljele on suunatud sirge 

ettesõidutee. Esiväljak piiratud hekkidega. Ka peahoone taga on 

pargiala, kuid siin väheselt vabalt paigutatud puudegruppe, esi

neb üheliigilisi rühmi - lehised, vahtrad, mõni kuusk ja nulg. 

Esiküljel domineerib vaher, tamm. Pargi teise osa moodustab avar 

puistu sissesõidutee äärel ja majandushoonete vahel. Ka siin 

eriliselt rühmitamata ülepinnaline istutusviis. See pargiosa on 
eraldatud eelmisest tiikide ahelaga ( 3 tk.). 

Metsa ääred maanteel enne mõisasüdant kujundatud parkmet

saks, teede äärtel on eraldatud suuri põlispuid (mände). 

Pargi seisund on rahuldav, peahoone ees hea. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 1965. ja 1973.a. 
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113. TRILLI mõis (Lilienberg). Kõrvalmõis, kuulus Saiakopli mõi-
- sa juurde. 

Saksi k/n, Nõm.mkiila sovhoos (Ambla kihelkond). 

Peahoonest on säilunud riismed. Hoone oli väike ühekordne puit

ehitus ristnurgaga, tabutud palkidest. Hoonet kattis kõrge kelp

katus, katteks laast, räästad kitsalt üleulatuvad. Hooned almad 

on üldiselt ühtlaste vahedega väikesed ja 6-ruudulised, ümbrit

setud laiade piirdelaudadega. Keskteljal asuva peaukse küljel 

on säilunud väike ruudukujuline aken. Hoone keskel kõrlab man

telkorsten, toad on tema ümber anfilaadselt. Seinad on tihenda

tud savimäärdega, mis kinnitatud pulkadele, kaetud lubjaaegusa 

savimördiga. Mpnel siseuksel on säilunud barokne tahveldis, ühel 

uksel võib leida suurepärase barokse sepishinge, mis kujundatud 

akantusspiraaliga. Kõik kinnitused on sepanaeltega. 

Hoone võib pärineda XVIII saj. II poole keskelt, ta on 

barokkstiili tunnustega. Viimati elati temas 1957.a. 

Kõik kõrvalhooned on hävinud. 

~puudub, hoonet ümbritses väike aed, kus mõned põlispuud ja 

hiljem metsikult kasvanud saared. 

Külastatud ja pildiatatud 1968.a. 
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'I'rilli mõis. 

P e a...r10 one vare. 

Trilli mõis. 

Esikülg . 

Trilli mõis. 

Peauks. 
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114. TUDU mõis (TUddo). Rüütlimõis. 

Viru-Jaagupi k/n, TUdulinna sovhoos (Viru-Jaagupi kihelk.) 

Peahoone on säilunud osaliselt ning ulatuslikult ümberehitatalt 

Algaest ehitusest on alles keskosa ning selle vasaku tiiva taga 

paiknev pikk tiibhoone. 

Algne ehi tu s oli keskmise suurusega madal ühekordne puit

hoone, mille keskosas oli kolme aknavahe laiune pealeehi tus, 

väike pealeehitus oli ka hoone paremal tiival. Tiibehitus oli 

samuti ühekordne. Hoone on puidust, säilunud osa on kaasajal 
J krohvitud, algselt oli kaetud püstlaudvoodriga, vaid parem tiib 

omas rõhtlaudkatte. Sama kate oli ka keskosa pealeehitusel. Hoo 

net kattis lame viilkatus (tänapäeval samuti viilkatus eterniit 

kattega), pealeehituse viilkatus oli seejuures põhihoone piki

teljele risti. Parempeolae tiiva väike tornilaadne paelaehitus 

omas samuti viilkatuse. Tagafassaadi juurdeehituse katus on põ

hihoonega samal kõrgusel, kuid algselt oli lõpetatud poolkelba

ga. Hoone aknad olid keskmise suurusega 6-ruudulised ja kaetud 

horisontaalsete karniisidega. Pealeehitusel hoone keskel oli 

esifassaadis kogu ulatuses verandalaadselt klaasitud pind liide 

tud 6-ruudulistest akendest, tagafassaadis aga olid 3 väikest 

6-ruudulist akent. Põhikorruse aknad paiknesid ühtlaste vahede

ga. Tornilaadsel väikesel pealeehitusel olid 3 küljel väikesed 

4-ruudulised ja ruudukujulised aknad. Pealeehituste kolmnurkvii 

ludes oli segmentaknaid. Kaasajal on kõik aknad ümber ehitatud. 

Hoone keskosa võib lugeda vanemaks, ta oli klassitsistlikus 

stiilis, võis pärineda XIX saj. I poole keskelt, parempoolne 

tiib ja tiibhoone tagafassaadi s olid ilmselt hilisemad, XIX saj. 

II poole keskelt ja IV veerandist. Säilunud osa kasutatakse las-

teai.ana, ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid oli vähesel arvul, kuid on pea kõik hävinud. Tea-
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tav osa neist paiknee ansamblis peahoonega esiväljaku külgedel. 

Laut on pikk krohvimata, lõhutud maakividest ehitus, mis kaetud 

kõrge viilkatusega, katteks eterhiit, räästad laialt ~leulatuvad 

Avad on raami tud pae- ja tellis:ti viga, li id e tud müüriga hambuva 

te plokkidena, kaetud võrdlemisi kõrgete kaartega. Aknad on see 

juures keskmise suurusega, paiknevad ühtlaste vahedega, kuid 

harvalt. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Hollandi tuulik on säilunud kuni kolmveerand kõr~ses. Tuuliku 

kõrge esimene korrus on 8-tahuline, ülakorrus kumeralt aheneva 

tüvikoonusena. Tuuliku keha on laotud pae- ja maakividest ning 

krohvitud, oaams algselt 4 korrust ja teenindusrõdd esimese kor 

ruse kohal. Keha on erakordselt massiivne. Hoonel oli kohalike 

elanike andmeil tuulelipp daatumiga 1777. 

Park on põhijoontee vabakujuline, omab väga suure nelinurkse põ 

hiplaaniga pikliku esiväljaku, mis liigendatud väheste, kuid hä 

ti vali tud vab ad e puud egruppid ega, mis jätavad peahoone esifas

saadi maanteele avatuks. Hoone taga on samuti avar aas, kus hoo 

ne juures paikne s väikene ehi s aed. Pargi tagaosas üheliigilisi 

suuremaid puuderühmi, nende vahel peahoonega seostamatud väike

sed vabakujuga väljakud. Siiski asub nende vahel vanem "L"-tähe 

kujuline pärnaallee võrdlemisi tiheda istutusviisiga. Põhilii

gike on pargis pärn, tamm, nendega kontrastis kuuski kompaktse

tea rühmades, mändi ja eksootidest siberi nulg, alpi seedermänd. 

On ka vahtraid. Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud viimati 1977-a., pildiatatud 1971. ja 1977.a. 



'fudu mõis . 
Üks säilinud hooneist . 

• 



' 115. TÕDVA-KÕNNU mõis (Köndes). Rüütlimõis. 

Kairina k/n, Viitna sovhoos (Kadrina kihelkond). 

Feahoone on hävinud, Hoone oli väiksem puithoone, millel sise

seintea maned kiviseinad. Madal, lai trepp esifassaadi keskel 

on suurtest puhtalt tah.utud graniidiplokkidest. 

Kõrvalh.Q_2neid ei ole palju, nad paiknevad hajali pargi ümber, 

põhiosa pargi taga. Olulisemad on: 

Töölistemaja on pikk ühekordne kivihoone, millel lakatube hoone 

otstel. Seinad on laotud lõhutud maakividest puhta vuugiga väga 

heas müüritehnikas. Avad ja hoone nurgad on laotud tellistega, 

müüridega seotud hambuvate plokkidena. Avad on kaetud lamedate 

kaarte ga. Hoonet katab lame ja laialt üleulatuvate räästastega 

viilka tu s, osaliselt sisse langenud. Sarikajalad on kujundatud, 

viimane sarikapaar penniga on otsviiludes avatud. Aknad on kõr

ged, 6-ruudulised, osa kitsad, ühepoolaed ja 3-ruudulised. Viilu 

akna külgedel on ümaraknad laka valgustamiseks. Hoonel on madal 

soklikorrus, mille aknad kaetud lameda kaarega, silluse peal on 

kitsas kaarfrontoon. Hoone võib pärineda XX saj. algusest. 

Xalitsejamaja on v~ike, lõhutud maakividest ja tellistest, kroh

vimata seintega hoone, millest säilunud osa müüre. Ehitus võib 

pärineda viimase sajandivahetuse piirilt. 

Laut on pikk maakivihoone, mille seinad laotud lõhutud maakivi

dest, on krohvikatteta. Avad ja nurgad on laotud tellistega, 

seotud müüridega hambuvate plokkidena, avad kaetud lamedate 

kaarsillustega. Hoonet katab üleulatuvate räästastega viilkatus, 

katteks laast ja eterniit. On erisuurustea aknaid, suuri 6~ruudu 

lisi ja väikseid 4-ruudulisi. Ehitus võib pärineda XIX saj. IV 
veerandi lõpupoolelt. 

.rs 
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Kelder on maasisene, ta avaneb paekivist otsaseinaga. Keldri

ruum on kaetud tonnvõlviga. Ehitus võib pärineda XIX saj. II 

poolest. 

F ark on keskmise suurusega planeeringul t vabakujuline. Mõisa

südamik paikneb kõrgel seljandikul, park domineerib maastikus. 

Puistu varjab aga peahoone täiesti. Omab väikese esiväljaku, 

millele sissesõidutee saabub küljelt, kuid üks tee, mille ääres 

alleede fragmente, on suunatud ka otse peahoone keskte~e~e. 

Hoone taga väljak puudub, on tema paremal otsal, kust kitsad 

välud suunduvad ka pargi tuumikusse. Puud on asetatud vabakuju

liselt, kusjuures nooremate puude keskel on üksikuid väga vanu 

puia (pärni). Need on vaadetee aktsenteeritud. Valitsevad lii

gid on vaher, pärn, äärtel ka saar. Kontrasti annavad kuused. 

Pargi seisund on ebarahuldav, tal puudub funktsioon, ta on maha · 

jäetud. 

Külastatud ja pildiatatud 1977.a. 



i . 

Tõdva-Kõnnu mõis. 
Peahoone ase. 

Tõdva-Kõnnu mõis. 
Valitsejamaj a? 
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116. TÜRJE .mõis ( ~ürjel). Kõrvalmõis, kuulus Võh.muta mõisa juur
de. 

Ta.m.malu k/n, Tamsalu sovhoos (Järva-J aani kihelkond). 

Peahoone on väike ühekordne puithoone, millel lakatube hoone ot

sal. Hoonet katab seintest kõrgem viilkatus, räästad laialt üle

ulatuvad. Vasakpoolses otsafassaadis on räästas väga laialt üle

ulatuv. Tema all on rõdu, kuhu avaneb uks lakast. Rõdu käsipuu 

on täie:nd avaks penniks sarikate tugevdamisel. Hoone seinad on 

kaetud rõhtlaudadega, nurgad omavad vertikaalseid kattelaudu. 

Vähesed ühtlaste vahedega asetatud aknad omavad laiu piirde

laudu, mille pinnad liigendatud, nurkadel plekid, kaetud kitsa 

karniisiga. Ruute on 6. Esifassaadi vasakul tiival asuv väike 

kahepoolega peauks on jaotatud 3 tahvliks, millel profileeritud 

liistudest piirded. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandivahetuselt, 

on historitsistlike elementidega. Ta on kasutusel elamuna ja 

rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid oli vähe, neist alles vaid väike ait. See on 

ümarpalkidest ja ristnurgaga ehitus, millel üleulatuvate räästas 

tega viilkatus, katteks laast. Esifassaadis on sein kogu ulatu

ses taandatud, räästas toetatud külgseinte pikendustele. Hoone 

võib plla peahoonega samaealine. 

Park on väike ja vabakujuline, paljud puud loodusliku päritoluga 

teelt mõisa juurde toob lühike lehtpuuallee. On vaid väike hoov 

majandushoonete ees, aed peahoone taga. Valitsevad liigid on 

kask, saar, vaher; on ka üksikuid tammesid. Pargi seisund on 

rahuldav. 

Külastatud ja pildiatatud 197o.a. 
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Türje mõis. 
Peahoone otsvaade • 



117. TÜ'ÜKRI / Tiki/ mõis ( Dücker). Kõrvalmõis, kuulus Kalvi mõi
sa juurde. 

Viru-Nigula ~n, Viru-Nigula kolhoos (Viru-Nigula kihelk.) 

Peahoo~ on väike, ühekordne paekivihoone, mis kaasajal ehita

tud kahekordseks. Ümberehitustega on hoonet tunduvalt moonuta

tud. Jälgitavad on algsed kitsad aknad, mis omasid lameda kaare 

samuti hoone esifassaadi keskteljal paiknev uks, kaetud lameda 

kaarega. Aknad olid asetatud ühtlaste vahedega. 

Hoone võib pärineda nx saj. keskelt või III veera.ndist, 

ta on kasutusel elamuna ning ümberehitus toimus 1968-1~69.a-tel 

Kõrvalhooneid ei ole palju. Nad asuvad võrdlemisi hajali ja on 

enamuses varemeis. Olulisemad on: 

Tall on väike õhukese krohvikattega paekivihoone, millel uus, 

kaasaegne eterniitkattega viilkatus, otsviilud kaetud püstlaud 

d ega. Omab keskosas ukse, ääristatud külgedel ühe aknaga kummal . 

gi pool. Avad on kaetud lamedate kaartega. Aknad on väikesed, 

raamistik on kaasaegne. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt. 

T"oölistemaj a (?) on keskmise suurusega lai paekivihoone, krohvi 

tud seintega. Hoonet kattis poolkelpkatus, mis varisenud. Säilu 

nud on kitsas uks hoone otsfassaadil, teda äär1stavad ruudukuju 

lised petikaknad ning poolviiludes väikesed segmentaknad. Ehi

tus võib pärineda nx saj. I poole keskelt või I veerandist, ta 

on klassitsistliku ilmega. 

Laut on erakordselt pikk, krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

viilka tusega (enamuses varisenud). Sellel laastukate, räästad o 

üleulatuvad. Ühtlaste vahedega asetatud pea ruudukujulised ak

nad on väikesed, kaetud lameda kaarega. Samalaadaed on ka uksed 

Hoone keskosas eendub juurdeehitus- söödaköök-millel põhihoo 
nega sama ehitusmaterjal ja kujundus. Vaid viilus on kõrge kaa-
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re ga kaetud aken. Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

!ill on kr oh vi tud paeki vihoone, keskmise suurusega, kaasajal 

ümberehitustest säilunud vaid osa. See on kaetud seintest kõr

gema kelpkatusega, katteks eterniit, millel kitsalt üleulatuvad 

räästad. Aknad on väikesed ja lamedad, kaetud lamedate kaarte ga. 

Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandi st. 

Kelder on väike, pooles ulatuses maasisene ja mätaskattega võl

viga. Otsasein on krohvimata paemüür iga. Võib pärineda XIX saj. 

II poole st. 

Park puudub, on vaid väike aed peahoone taga, hoone juures ük

sikud vabtrad ja saared. Hooned maastikus avatult. 

Külastatud ja pildiatatud l969.a. 



·rüükri mõis. 
Peahoone. 
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ll.8. UBJA mõis (Ubja). Kõrval.mõis, kuulus Kahala .mõisa juurde. 

Viru-Nigula ~n, Ubja sovhoos (Rakvere kihelkond). 

Peahoone on ke~ise suUrusega ühekordne puithoone, .millel on 

ruume lakas. Hoonet katab seintest kõrgem viilkatus, katteks 

eterniit, räästad on üleulatuvad. öeinad on vooderdatud rõhtlau

dadega. Hoone akendest on algse il.me säilitanud vaid .mõni, need 

on 6-ruudulised ja keskmise suurusega, paiknevad eb akorrapär a

selt. Katusel on väikesed 4-ruudulised katuseaknad, mis kaetud 

üleulatuvate räästastega viilkatustega. Algselt oli neid vaid 

mõni, teised olid segmentaknad. Hoone esifassaadil on võrdlemisi 

suur palkon peaukse ees. Ta on asetatud vasakule tiiv ale. Palke 

on kaetud lameda ja väga laialt üleulatuvate räästastega viilka

tusega. Aknad on suured, ruudud erisuurustes, ristkülikukujuli

sed. Ukse kohal on aken, mis ülal on lõpetatud kol.mnurkselt. 

Palkoni karkass on vahvärgina avatud, täidetud laudpaneelidega. 

Ka hoone tagaküljel on asunud pui tveranda, ·mis aga kaasajal .moo

nutatud. Ehitus võib pärineda veel XIX saj. algusest, kuid on 

sajandi lõpul ümber ehitatud (viilkatus, palkon, jne.). Hoones 

on admin.ruumid, ta on rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad on paigutatud pargi äärtele ja 

tee äärde. Olulisemad on: 

Töölistem~ on suur kahekordne kivihoone, mille teine korrus on 

hiline tellistest pealeehitus kaasaegse viilkatuse all. Alumine 

korrus on krohvimata maakividest, .mis klombitud plokkideks, nur

kadel hambuva ladumisviisiga. Avad on piiratud tellistega, kae

tud lamedate kaartega, silluste kohal on kitsad kaarfrontoonid. 

Aknad on suured, 6-ruudulised ja paiknevad ühtlaste vahedega, 

on ka kitsaid, ühepoolsaid aknaid. Hoone alakorrus võib pärineda 

XX saj • alguse st • 

.Ait-kuivati on kaheosaline kivihoone, .millest ait on lai, prits-

0( 
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krohviga kaetud ehitus, omab vormikivikattega viilkatuse üleula 

tuvate räästastega. Kuivati on temaga sama viilkatuse all, kuid 

aidast kitsam. Tema seinad on laotud krohvimata klombi tud maa

kivist puhta vuugiga, avad ja nurgad tahutud paekivist, seotud 

müüriga hambuvate plokkidena. Avad on kaetud lamedate kaartega. 

Aknad on suured, 8-ruudulised, paigutatud ühtlaste vahedega. 

Kuivati korsten on madal ja lai, omab simsi, vahevöö ja eenduva 

astmelise profiiliga otsakarniisi, mis toetatud hammaslõikest. 

Korsten on laotud tellistest. Ait võib pärineda XIX saj. II poo

le keskelt, kuivati XX saj. algusest. 

Tall on pritskrohviga kaetud keskmise suurusega paekivihoone, 

mis. kaetud lameda viilkatusega, katteks eterniit, räästad on ki1 

sal t üleulatuvad. Algsed vähesed uksed omavad kalasabamustris 

laudvoodri. Ehitus võib pärineda aidaga samast ajast. 

Rehi on väga pikk, krohvi tud paikivihoone, mis kaetud ki taal t 

üleulatuvate räästastega poolkelpkatusega, katteks eterniit. 

Hoone keskosas on väike ja madal väljaehitus kütteruumile, mis 

samuti paekivist ja krohvikattega: Omab viilkatuse ja püstlaud

kattega otsviilu. Telliskivikorsten on neljatahuline, sale ja 

kõrge, omab astmelise profiiliga otsakarniisi. Rehi võib pärine

da XIX saj. keskelt või III veerandist, kütteruum on hilisem. 

Park on väike, planeeringult vabakujuline, kusjuures peahoone 

ees on väike esiväljak, ettesõiduteega küljelt, hoone taga on 

avaram tagaväljak ehisaia elementidega (dekoratiivpõõsad, elu

puud). Väljak on piiratud vabalt paiknevate puudega. Domineeri

vad vaher, saar, pärn, on ka hobukastanit. Puid on rühmiti ka 

kõrvalhoonete vahel, s.h. mändi, saart. Pargi seisWld on rahul

dav, osa teid hooldatud. 

Külastatud viimati 197l.a., pildiatatud 197o.a. 



Ubja mõis. 

Peahoone esikülg. 

Ubja mõis. 

Töölistemaj a. 
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119. UDRIKU mõis (Udirich). Rüütlimõis. 

Saksi k/'n, Udriku Invaliid idekodu (Kadrina kihelkond). 

Ei vaja käsitlemist, kuna mõis on lüli ta tud 1975. a. koos

tatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 



120. UHTNA mõis (Uchten). Rüütlimõis. 

Kaarli ~n, Uhtna kolhoos (Rakvere kihelkond). 

Peahoone on suur ühekordne kivihoone, millel madal soklikorrus. 

Hoonet katab seintest kõrgem kelpkatus, katteks eterniit. See 

omab laia sügavalt profileeritud ja eenduva räästakarniisi, mis 

piirab ka esifassaadis kolmnurkviile. Karniisis t madalamal kul

geb ki taas profileeri tud vahevöö. See puudub vaid p arampoolsel 

otsafassaadil. 

Hoone esifassaad on liigendatud keskteljal tugevalt eenda

tud ja laiema keskrisaliidiga, mis eeskojaks ning kitsamate 

(3 aknavahet) kergelt eendatud külgrisaliitidega. Risaliidid on 

kõik kaetud kolmnurkviiludega. Hoone tagafassaadis eendub tundu

valt vaid paremal tiival risaliitehitus. Teda katab erandina 

poolkelpkatus, mida piirav karniis on peolviila all krepi tud 

ning jätkatud laia, lameda vööga. Hoone aknad on kõrged ja 8-ruu 

dulised, esifassaadis on kaetud kitsa ja profileeritud murtud 

frontooniga. Aknad on rühmitatud,rühmad korrapäraste vahedega. 

Esifassaadis on keskrisaliidist kummalgi pool 4 aken t, külgrisa

liidis 3 akent, tagafassaadis keskteljal 3, tiival 3 ja nende 

vahel 2 laiema vahega. Parempoolses otsafassaadis oli 1 aken kae 

tud murtud laia frontooniga, mille keskosa tõuseb kõrge kaarega 

(kinni müüritud). Tema kõrval on kõrge kaarega kaetud uks, mille 

kaarfrontoon. Selles fassaadi s asus varem pui tpalkon, millest 

säilunud vaid terrassina sokkel. 

Esifassaadi külgrisaliitide viiludes on suured segmentaknad, 

mis keskel poolitatud, keskrisaliidis on suur ümaraken kiirtekujt 

lise raamistikuga. Tagafassaadi risaliitehituse poelviilus on 

ruudukujuline ja 9-ruuduline aken, mis piiratud kahe väikese üm 

aknaga. Soklikorruse väikeste akende kuju sõltub reljeefist: esi· 

fassaadis on nad väga väikesed, lapikud, tagafassaadis kõrgemad 

risaliitehituses. 
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Keskrisalii t on eSliküljel kujundatud 4 paari kolmveerand

sammaste ga, mis toetavad peakarniisL Need 8 ümarsammst omavad 

komposiitkapiteele voluudi, munavoö, helmesnööri jt. elementi

dega. Keskmiste sambapaaride vahe on laiem, algselt asus seal 

lai ja kõrge kaaravaga veneetsia aken, millesse oli asetatud 

peauks. Tänapäeval on see muudetud kujuga, ristkülik. Algselt 

laskus keskmiste sammasUpaari vahelt madal kivitrepp, millel olj 

astmeline ääris. Tänapäeval on see asendatud kõrgema ja laia 

podestiga, millelt laskub trepp kahele poole külgedele. Uus tre• 

pilahendus on näotu, varjatea portikust. Äärmiste sammaste vahe] 

on kitsas aken, mille kuju ja kujundus (fiDntoon) kordab esifas~ 

saadi aknaid. Hisaliidi külgedel on sama suur 8-ruuduline aken, 

mis omab aga ülal kõrge kaarega segmentpetiku. See lõikub kar

niisialusesse vöösse, omab murtud frontooni, mis keskel tõuseb 

segmendina, ääristades petikut. Ta omab seega samu vorme, nagu 

parempealse otsafassaadi aknafrontoon. Hisaliidi ja vestibüüli 

vahel on hoones siseportaal, mis kujundatud puidust, rikkaliku 

dekooriga pseudogooti stiilis. Ta omab saledaid kimppiilareid, 

nende vahel on eesliselg-kaarega a2uursed võred, mis omakorda 

jaotatud teravkaartega, kujundatud kolmiksiirudega, neliksiiru

dega, ristlillikutega, pungkapiteelidega, teravkaarelise ehis

vööga, tüvesevõrudega turpadel jms. 

Hoone tagaküljel oli keSkteljal kitsas lahtine rõdu (alg

selt ka väike veranda), millelt laskus kivitrepp vasakule külje

le. See on hiljem piiratud tsemendist valatud jõulise ballustraa 

diga. Väike lahtine palkon on ka hoone vasakpoolsel otsafassaa

dil. Siin kannavad lihtsat madalat viilkatust 4 saledat puidust 

ümartulpa. Nende vahelt laskub kitsas trepp. 

Ruumid on hoones anfilaadsed. Hoone katusel paiknea varem 

kolmekaupa rühmitatult korrapärase asetusega 6 korstent, nüüd 

likvideeritud. 

Hoone on seega hinnaline klassitsistlikus stiilis ehitus, 
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pärineb ilmselt XIX saj. II veerand1st või I poole keskelt. 

Risaliithoone taga~assaadis ilmselt II veerand1st või sajandi 

keskelt, pseudogooti elemendid vestibüülis juba XIX saj. II poo

le keskelt või lõpuveerandist. Hoone on kolhoosikeskuseks ja 

remonditult heas seis~dis. 

Kõrvalhooneid on palju, enamik vanemaist hooneist moodustab pea

hoonega seotud ansambli. Olulisemad on: 

Valitsejamaja esiväljaku küljel on suur, massiivsete proport

sioonidega ühekordne krohvitud paekivihoone, mis kaetud seintest 

kõrgema kelpkatusega, katteks S-kivi. Omab laiu profileeritud 

ja eenduvat räästakarniisi, mis otsafassaadides krepitud, jätka

tud laia lameda vööga. Siit järläub, et algne katus võis olla 

poolkelpkatus. Hoone nurkadel on laiad, rusteeritud nurgalisee

nid. Seinad on kaetud pritskrohviga. Otsa- ja esifassaadides on 

aknad paigutatud võrdsete vahedega, fassaadide kesktelgedel on 

uksed esifassaadis kinni müüritud. Aknad on keskmise suurusega, 

6-ruudulised. Kõik avad on piiratud krohviääristega. Hoone katu

sel on sümmeetriliselt kolm korstnapiipu, äärmised väga massiiv

aed (mantelkoratnad?). Hoone võib pärineda peahoonega samast pe

rioodist või isegi mõnevõrra vanem, s.o. XIX saj. algusest. 

Ait väljaku vastasküljel on pikk, krohvitud paekivihoone, massii 

sete proportsioonidega. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpka

tus, katteks laast. Omab profileeritud laia viilu- ja räästakar

niisi, mis viilude all krepitud, jätkatud laia vahevööga. Nurka

del on laiad, rusteeritud nurgaliseenid. Seinad on kaetud prits

krohviga. Hoone esifassaadi keskteljel on lai, kergelt eendatud 

keskrisaliit, mille pind rusteeritud. Selle keskel on kõrge kaa

rega suur petik, mille kaares lukukivi. Fetikus paiknes ristküli 

kukujuline uks, mis kinni müüritud. Kahel pool petikut on väike 

kitsas ja 6-ruuduline aken. Ka hoone tiibadel on uksed äärista-
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tud samalaadsete akendega. Ustel on laiad krohviäärised, mis 

nurkadel laiendatud. Hoone tagaküljel on paariti asetatud 6 

kitsast piluakent. Ehitus on seega peahoonega ilmselt samaaeg

ne ja samuti klassitsistlikus stiilis. 

Tall-tö~listeelamu on pikk krohvitud paekivihoone, millel ühel 

otsal eluruumid. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, 

katteks S-kivi, räästad kitsalt üleulatuve.d. Elamu aknad on 

väga väikesed, kitsad ja asetatud madalale, 6-ruudulised. Tal

li uksed on kaetud lamedate kaartega, ühtlaste vahedega talli

aknad on väikesed, kaetud lamedate kaartega, on 6-ruudulised. 

Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt või II veerandist. 

Laut on väga pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud poolkelp

katusega, katteks eterniit; üleulatuvad räästad laudkattega. 

Kõik hoone aknad on rekonstrueeritud, vaid viilus on aknal säi 

linud lame kaar. Hoone võib pärineda XIX saj. II veerand1st. 

Kuivati põllul on keskmise suurusega kõrge ühekordne ehitus, 

mis kaetud viilkatusega. See on hilisem, algne oli lamedam. 

Seinad on krohvikatteta, lõhutud maakividest. Hoone nurga.d ja 

avaie küljed on piiratud tabutud paekiviga, mis müüriga seotud 

hambuvate plokkidena. Osa avadest, eelkõige uksed, on kaetud 

lamedate kaartega, aknad on enamasti kaetud kõrgete kaartega. 

Aknad on seejuures kõrged ja suured. Hoone otsal on suur uks, 

mis ulatub viilu, tema ees on muldramp. Omab külgfassaadis ka 

väikese juurdeehituse, mis kaetud ühepoolse kaldega katusega, 

seinte ja avade kujundus ja materjal samalaadne põhihoonega. 

Ehitus võib pärineda ~saj. lõpust või sajandivahetuselt. 

Viinavabrik on suur, kahekordne, krohvitud paekivihoone, mis 

liigendatud mitmete väiksemate juurdeehitustega. Põhikorpus on 

pikk ehitus, ta on kaetud kõrge viilkatusega, katteks eterniit, 

millel on üleulatuvad räästad ja püstlaudvoodriga otsviil. Ak-
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nad on ebaühtlaselt, kohakuti. Alumise korruse aknad väikesed j 

ruudukujulised, teise korruse aknad aga kõrgemad, 6-ruudulised 

ja kaetud väga lameda kaarega. Hoone põhiosa võib pärineda XIX 

saj. II poole keskelt. 

Här:p.atall (?) samas on keskmise suurusega krohvimata maakivihoo 

ne lõhutud kividest. Hoonet katab lame viilkatus Qleulatuvate 

räästastega, katteks eterniit. Hoonet on kaasajal rekonstrueeri 

tud. Algne on viilutipus säilunud kolmnurkne viiluaken. Ehitus 

võib pärineda nx saj. lõpust. 

Park on 6,1 ha suur. Ta on kaheosaline. Esimene osa on pargi 

kQljel asuva peahoone ees Qldjoontes regulaarse planeeringuga 

esiväljakuna, mis kolmel kQljel piiratud hooneist. Kahala maan

tee möödub väljaku esiküljelt, ettesõidutee peahooneni saabub 

paremalt küljelt ja jätkub majandushoonete rühma pargi tagakül

jel. Väljakul oli algselt ka ovaalne ringtee. Esiväljaku külge

del raamivaid korrapärasaid puuderidu, maanteel tema suunas sam 

ti alleesid. Väljakut ääristavate majade vahel aga vabakujulisi 

puud erühmi. Pargi põhiosa moodustab suur, vabakujuline puistu 

laskuval reljeefil peahoone, sissesõidutee ja Kunda jõe vahel. 

Peahoone taga on suur vabaväljak, mis aktsenteeritud üksikute 

põlispuudega. Näit. hoone läheduses üksik, kolmeharuline põlis

pärn. Uksikuid vanemaid alleedefragmente on ka pargis end as. 

Pargi südamikus on teisigi hoonest sõltumatuid väljakuid teisel 

pikiteljel. Esineb kontrastsaid rQhmitamisi: vaher-lehis, kuusk

-vaher. Pargi jõepoolne äär on tiheda istus~iisiga . Domineeri

vad liigid on vaher, pärn. Pargi seisund on hea, hooldatud on 

osalt ka looklevat teedevõrku. 

Külastatud viimati 1977. a., pild istaiud 196 9. a. 



Uhtna mõis. Esikülg. 
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Uhtna mõis. Valitsejamaja? 



121. ULVI mõi~ (Oehrten). Rüütlimõis. 

Rägavere k/n, Rägavere sovhoos (Viru-Nigula kihelkond). 

Peahoone on suur, liigendatud kivihoone, mille põhikorpuse moo

dustab pikk ühekordne kivihoone, millel lakatube hoone otstel 

ja madal keldrikorrus. Hoone parempoolsele otsale on liidetud 

risti mõlemis fassaadis eenduv tiibehitus, mis on kahekordne 

ja torniga, omab lakatube ehituse otstel ning on samuti keller

datud. 

Põhikorpus on kaetud kõrge viilkatusega, katteks eterniit, 

millel viilas ja külgfassaadides räästastel lai, tugevalt een

duv ja profileeritud karniis viilu all krepitud, jätkatud lame

da vahevööga. Külgfassaadides on karniisi all jõuline hammas

lõige. Vasakpoolse otsafassaadi nurgad on ümardatud ning kujun

datud laiade rusteeritud liseenidega, mis tõusevad soklisimsilt. 

Liseenid eraldavad esifassaadi s ka põhikorpuse tiibadel paikne

v at üksikut akent. Liseenid toetavad räästakarniisist madalamal 

asuvat laia ja profileeritud vahevööd, mis koos räästakarniisi

ga otsafassaadis krepitud. 

Aknad on kõrged, raamistik kaasajal muudetud. Aknaid ümb

ritsevad krohviäärised, esifassaadi akendel on eenduvad akna

lauad. Selles fassaadi s aknad paiknevad ühtlaste vahede ga, taga

fassaadi s on rühmitatud: keskel kolme aknaga rühm, keskteljel 

uks-aken, tiibadel kahekaupa rühmi ta tud aknad korrapärast vahe

d ega. Hoone vasakpoolses otsafassaadis on krohviääristega ümb

ritsetud kitsad ja kõrged kaks lakaaken t, mis kaetud kõrge kaa

re ga, silluse kohal kitsas kaarfrontoon. 

Hoone esifassaadi keskteljel on avar puitpalkon lameda viil 

katuse all, mille üleulatuvate räästaste all lihtne lauast rääs

takarniis. Suured aknad omavad kaasaegse raamistiku, algselt oli 

siin väikeste ruutude ga diagonaalraamistik. Akende peal ja all 
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on püstlaud vooder. Ka hoone vasakul otsaküljel on lai pui tpal

kon, mis aga kaasajal täies ulatuses moonutatud välimusega. Hoo 

ne tagafassaadis, keskteljal asus varem ka puitveranda, millest 

säilunud lai terrass puhtalt tahutud maakiviplokkidest sokliga 

ja kogu terrassi laiuselt parki laskuva kivitrepiga, ääristatud 

astmelise madala äärisega. 

Põhikorpuse paremale tiivale risti asetatud kahekordne 

tiibhoone on kõrgete ruumidega ehitus, mille lai külgfassaad on 

peafassaadiks. Siin eendub kitsas ühe aknavahe laiune keskrisa

liit. Tiibhoonet katab kõrge viilkatus, katteks vormikivi, rääs 

ta- ja viilukarniis lai, eenduv ja profileeritud, esimene neist 

viilu all krepitud. Sokkel eraldatud kitsa simsiga, korrusteva 

hel on tumedaks värvitud lai, profileeritud vahevöö, teise kor

ruse aknalaudada joonel kulgeb samasugune, akende kohal on kol

mas vahevöö, samuti värvitud tumedaks, profileeritud, kuid eel

misest kitsam. Alumise korruse aknad on põhikorpuse akendega 

võrdsed ja analoogilise kujundusega (äärised, aknalauad1, raa

mistik on kaasaegne. Teise korruse aknad on samuti kõrged, kae

tud aga kõrge kaarega, silluse kohal on kitsas kaarfrontoon, 

mille alanurgad murtud. Aknad on 8-ruudulised, ümbritsetud kro~ 

viääristega. Samalaadse kujunduse ja suurusega on viilus paikne 

lakatoa aken. Põhikorruste vahevööd e vahel on iga akna kohal la 

me, ristkülikukujuline petik, mis värvitud tumedaks. Keskrisali. 

die on suur uks, millel lai valgmik ja väikese podestiga kivi

trepp. Keskrisaliidi kohal paikneb neljatahuline ja kahekorruse-

line torn, mille alumine korrus on kivist, omab esifassaadis 

ümara akna, ümbritsetud krohviäärisega. Kiviosa lõpeb laia ja 

kitsa profileeri tud vöö ga karniisiga. Torni ülemine korrus on 

puidust lahtiste külgedega vaateplatvormiga, mis kaetud väga la

meda neljakelbalise katusega. Sellel lai, sügavalt profileeri tud 

ja eenduv r äästakarniis profileeritud vööga selle all. Katust 

kannavad igal küljel 2 kõr ge kaarega arkaadi, mille kaarte kan-

'lz 
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nad toetuvad talumivöödele, keskmine kaari kandev sammas on 

sale ja neljatahuline. Kaar omab kitsa äärise. Algne rinnatis 

ei ole säilunud, see oli ballustraad. 

Ruumid mõlemis hoonetiivas on anfilaadsed. 

tlhekordne põhikorpus on seega klassitsistlikus stiilis, ta 

võib pärineda XIX saj. I poole keskelt, tema katus on aga ilm

selt ümber ehitatud koos tiibhoone püstitamisega tõenäoliselt 

XIX saj. II poole keskel ( samalaadaed viiluaknad vanal ja uuel 

korpusel). Uus tiibhoone on lahendatud historitsistlikus stii

lis. Hoones on klubiruumid, külanõukogu. jt. ametruumid. Ta on 

heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on suurel hulgal, nad paiknevad korrapärastas rüh 

made s ümber peahoone ja pari;i, ühtset ansamblit ei moodusta. 

Kuivati(?) on võrdlemisi suur ühekordne krohvimata kivihoone 

lõhutud maakivid est. Avad on piiratud telliste ga, müüriga seotud . 

hambuvalt. Avad on kaetud lamedate kaartega. Hoonet katab kõr-

ge vormikiviga kaetud viilkatus, räästad üleulatuvad. Aknad on 

kitsad, kuid kõrged, 12-ruudulised ja asetatud ühtlaste vahedeg 

Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Meierei on keskmise suurusega ühekordne maakivihoone, mille sei

nad kaetud õhukese krohvikihiga. Avad on piiratud tellistega. 

Hoonet kattev viilkatus ja hoone on kodanlikul perioodil rekonst 

rueeritud (mansardkorrus jms.) algseid aknaid on vähe. Need on 

kitsad, 6-ruudulised. Algne ehitus võib pärineda XIX saj. II 

poole keskelt. 

Aednikumaja on keskmise suurusega pikk ühekordne kivihoone, mil

le krohvimata müürid on lõhutud maakividest, avad~ piiratud tel

listega ja kaetud lameda kaarega. Hoonel on laialt üleulatuvate 

räästastega viilkatus, katteks laast. Viimane sarikapaar ja penn 

on viilus avatud, viilukolmnurga tipp on laotud tellistega, kus 

J.-.3 
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väike nelinurkne ja tellisääristega lakaaken. Hoone aknad on 

kitsad ja kõrged, 6-ruudulised. Hoonega liitub viljapuuaed, mis 

piiratud kõr ge müüriga, lõhutud maakividest. Hoone võib pärined~ 

XIX saj. IV veerandist. 

Tall on pikk krohvimata maakivihoone, mille avad piiratud tel

listega. Hoonet on katnud viilkatus, mis hävinud. Aknad on lame

dad, väikesed ja kaetud ' lamedate kaartega, asetatud ühtlaste 

vahed ega. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Laudad moodustavad väikese hooneterühma, kus domineerivad kaks 

pikka hoonet, asetatud üksteise suhtes täisnurga all, üks lauda

hoone paikneb veel eraldi. Esimesed neist on lõhutud maakivist 

ja valgendatud müüridega, mille avade küljed tellistest. Hoo

neid katavad kõrged viilkatused, katteks eterniit või vormikivi, 

räästad üleulatuvad. ühel hoonel on otsviilu tipp laotud tellis 

test, viilualune vöö laialt serviti asetatud tellistest. Avade 

äär i s ed on müüriga seotud hambuval t, kaetud 1 amed at e kaartega. 

Aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised ja asetatud ühtlaste 

vahedega. Ühel laud al on limarpalkidest ja ristnurgaga laotud pi

kendus ühise katuse all. 

Need hooned pärinevad ilmselt XIX saj. I veerandist. 

Kolmas, eraldiseisev laut on krohvimata maakividest müüri

dega (ei ole lõhutud), mille avad piiratud tellistega, müüriga 

seotud hambuval t plokkidena. Aknad asetsevad harvalt, kuid on 

suured. Kõik avad on kaetud 1 amed at e kaarte ga. Lame viilka tu s 

on kaasaegne. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Rehi ja kuivati põllul on ühes rühmas krohvimata , lõhutud maaki

vist ehitused. Esimene neist suur, kaetud kõrge viilkatusega, 

katteks laast, räästad üleulatuvad. On omanud väikese kütteruumi 

küljel, -mis varisenud. Kulivati kõrval on väike ehitus, kaetud 

lameda viilkatusega, räästad üleulatuvad, sarikapaar ja penn 
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viilus avatud, katteks eterniit. Avade küljed on piiratud tellis 

tega. Rehi võib pärineda llX saj. II poole keskelt, kuivati 

sajandi lõpust. 

~ on avar, keskmise suurusega. Peahoone on asetatud kiin.kale, 

mille ette jääb aas kuni suure tiigini, millel vaba kaldaj oon. 

Aasal puud peaaegu puuduvad, on vaid üksikud põõsad ja äärtel 

üksikpuud. Väljakule on pööratud peahoone tagakülg, mis avatud 

maastikus ka sissesõiduteele üle tiigitammi. Tee teeb läbi väi

kese tiheda pargisalu pöörde peahoone ette, kus avar korrapärane 

muruväljak taas vaid üksikute puudega. Väike pargisalu peahoone 

vasakul otsal laskuval reljeefil, istutatud vabakujuliselt. Do

mineerivad tamm, pärn, vaher. Sissesõidutee äärel kaugemal maas

tikus seijandikul suur looduslik pargimets männi ja kuusega. 

Peahoone on maastikku avatud, ka kõrvalhooned on puudega katmata . 

Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud viimati +977.a., pildiatatud 1965. ja 1977.a. 



Ulvi mõis. 

Peahoone esikülg. 

Ulvi mõis. 
Peahoone otsvaade. 
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122. UNDLA mõis (Undel). Rüütlimõis. 

Kadrina k/n, Kadrina Haigla ja 11 Flora 11 tsehh (Kadrina khlk 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, millel ma

dal soklikorrus ja tube lakas hoone otstel. Esifassaadi kesk

teljal on väike pealeehitus, mis krepib räästakarniisi. Hoonet 

katab kõrge viilkatus, katteks S-kivi. Rääata- ja viilukarnii

sid on laiad, sügavalt profileeri tud ja eenduvad, karniisist 

madalamal on profileeri tud lai vaheV"õö. Sokkel on laotud suur

test, klombi tud graniid iplokkidest puhta vuugiga, eraldatud ki t 

sa simsiga. Akende laudada joonel kulgeb kitsas, profileeritud 

vahekarniis. Esifassaadi s on ke:Sktelj el pealeehituse all seina

pind kergelt eendatud, selles asub kõrge kaarega peauks. Eend 

on kaetud kolmnurkviiluga, millel profileeritud lai karniis, 

selle nurgad on ülal murtud nelinurkse kõrgendatud ploki ümber, 

allnurkades aga murtud horisontaalseks ning toetatud pikkadele 

konsoolidele, mille all profileering. Viilutipus on eenduva 

äärise ga ümaraken, tema all kaks kitsast ja väikest akent kõrge . 

kaarega. Nad toetuv ad ühisele profileeri tud karniisile ja nende 

kohal on liidetud kaartrontoonid, kitsad ja profileeri tud. 

Samalaad s ed paarisaknad on otsviiludes, nad on ainult ümbri t-

s e tud kolme ümaraknaga lakapealse valgustamiseks. Hoone põhi

korruse aknad on suured ja kõrged, 6-ruudulised, piiratud kroh

viääristega ja kaetud murtud frontoonidega, mis profileeritud. 

Aknad paiknevad põhiosas ühtlaste vahedega. 

Hoone esifassaadi keskel on avar palkon, mis kaetud 1 ameda 

viilkatusega. Selle laialt üleulatuvate räästaste all on sarika 

j alad kujundatud, samuti neid kandvad konsool tal ad. Räästaste 

nurkadel esineb puit ehispi t si. P alkoni seinad on vahvärgilaad s e 

karkassiga, mille vahed täidetud kas suurte akendega või laud

paneelid ega viimaste kohal ja all. Aknad omavad tiheda raamisti 

ku, milles rombi, kolmnurga ja kuusnurga kujulisad ruudud. 

1-:r 
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Akende vahel on pilastrid, mille kapiteelil kvaaderlõikega 

plokk. Palkoni esikülg on laialt avatud, kaetud ülal kolmnur

gaga. Soklilt laskub esiküljel kitsas kivitrepp, mis piiratud 

astmelise äärisega. See on suurtest, puhtalt tanutud graniit

plokkidest. Ääris omab kitsa karniisi. Väike, ilmetu juurdeehi 

tus on eeskojana ka hoone vasakpoolses otsafassaadis, mis pä

ritolult hilisem. Hoone siseruumid on anfilaadsed. Algsed on 

mõned saledad telliskivikorstnad, mille otsakarniis on lai, 

toetatud hammaslõikega. 

Hoone tagaküljel on keskteljal täisnurga all ühekordne 

juurdeehitus, mis eendub tugevalt. See on puidust, kaetud 

laialt üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks eterniit 

räästaalused kaetud laudadega. Seinad on vooderdatud soklilt 

kuni aknalaudada joonel kulgeva vahekarniisini püstlaudistuse

ga, kõrgemal rõhtlaudadega. Aknad on kitsad, kõrged ja 6-ruudu 

lised. Omavad kitsaid, profileeri tud piirdelaudu ja kitsast 

karniisi alma peal. Aknad on asetatud ühtlaste vahedega, tube 

on ka lakakorrusel hoone otsafassaadis, kuhu avanevad kaks 

väiksemat, 6-ruudulist akent. 

Ehituse põhikorpus võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist, 

ta on teostatud historitsistlikus stiilis. Palkon ja juurde

ehitus hoone taga võivad pärineda XX saj. algusest. Hoone on 

heas seisund is, remo.nd iga l97o. aaatate keskel asenda.Zi katuse

kate eterniidiga. Ta on kasutusel jaoskonnahaiglana. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, kuigi paljud neist on varemeis. Osa 

vanemaid hooneid moodustavad suure korrapärase ansambli peahoo

ne tagaküljel, olles tema~a seotud. Olulisemad on: 

Tall on pikk krohvi tud maa- ja paekivist ehitus, mis oli kae

tud lameda viilkatusega. Omab soklisimsi ning esifassaadi nur

kadel kergelt eendatud pinnad külgrisaliitidena. Hoone omab 

väikseid lameda kaare ga ja paari ti asetatud aknaid, samuti 

-lg 
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kaaruksi. Ta võib pärineda XIX saj. keskelt. Hoonet on pikenda

tud paremal tiival lühikese maakiviosaga, mis krohvikatteta lõ

hutud kividest. Hoonet katab lame laialt üleulatuvate räästas

tega viilkatus, katteks plekk. Pikendus võib pärineda XIX saj. 

lõpuveerandist. 

Ait on väljaku vastasküljel. Ta on väike krohvitud paekivihoone 

mille nurgad laotud hambuvate paekiviplokk.idega. Hoonet katnud 

madal viilka tu s on varisenud. Selle all oli kitsas astmelise 

profiiliga räästakarniis. Ehitus võis pärineda XIX saj. keskelt 

Ka ait on pikendatud suurema juurdeehitusega, mis kordab talli 

juurdeehituse materjali ja vorme, on ilmselt samaealine. 

Kuivati on suur ühekordne ehitus, krohvikatteta ja lõhutud maa

kividest, nurgad klombi tud kiviplokkidest hambuval t. Hoonet ka

tab väga lame viilkatus, katteks eterniit, räästad laialt üle

ulatuvad. Hoone ühtlaste vahedega asetatud kõrged aknai on kae

tud lameda kaarega ja ümbritsetud tellistega, mis müüriga seo

tud hambuvate plokkidena. Samalaadaed on uksed, milles otsa

fassaadis asuva ette tõuseb muldramp, ääristatud lõhutud maa

kivist tugiseinaga. Ehitus võib pärineda viimasalt sajandivahe

tusel t. 

Ait tema läheduses on väike maakivihoone, mille müürid ja avad 

kujundatud eelmise hoonega analoogiliselt. Hoonet katab kõrge 

viilkatus laialt üleulatuvate räästastega, mis toetatud kensool 

taladele, alt laudkattega. Katusekatteks on S-kivi. Hoone nn 

eelmisega ilmselt smmaealine. 

yalitsejamaja on pikk, ühekordne ehitus, mis krohvikatteta, 

lõhutud maa.kividest. Avad on piiratud tellistega, seotud müürig 

hambuvate plokkidena, avad kaetud lamedate kaartega. Hoonet ka

tab lame viilkatus, millel laialt üleulatuvad räästad. Viimane 

sarikapaar on viilus avatud, toetatud konsooltaladele. Aknad on 
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asetatud tiheda reana ja ühtlaste vahedega, on kitsad ja kõr

ged, 6-ruudulised. Otsafassaadis on ka kolmepoolega, 9-ruuduli 

ne aken. Viilus on kitsaste ühepoolega ja 3 ruuduga akendepaar 

Ehitus omab tagaküljel väikese puitpalkoni paremal tiival. Hoo 

ne võib pärineda viimase saj andi vahetuse piirist. 

Viinavabrik on suur hoonetekompleks, mis kaasajal ulatuslikult 

rekonstrueeritud. Põhihooned on kahekordsed ja paekivist, kae

tud viilkatustega. Ühel algselt säilunud tiibehitusel on kroh

vikatteta seinad. Ta räästad on laialt üleulatuvad, korruste 

vahel on lai, profileeritud karniisidega vahevöö. Paariti ase

tatud aknad on kaetud lamedate kaartega, mille kohal ühendatud 

kaarfrontoonid. Aknad on 6-ruudulised. Selle ehituse taga on 

massiivne neljatahu~ine ja 3-korruseline tornilaadne ehitus, 

mille paarisaknad kord avad eillkir j eld atud korpuse aknaid. Üm

margune väga kõrge telliskivikorsten on lõpetatud vahevöö ga ja 

laialt profileeritud karniisiga. Hoone võib pärineda XIX saj. 

lõpuveerand1st. 

Vabrikutööliste-meistri maja on väike, ühekordne puitehitus 

ristnurgaga. Seinad on kaetud rõhtlaudadega, ristnurga palkide 

otsad kaetud liseenilaadsete vertikaalsete kattelaudadega. Hoo 

net katab kõrge kelpkatus üleulatuvats räästastega ja laastu

kattega. Aknad on kaasajal ümber ehitatud, hoonet on rekonstru 

ri tud. Ehi tu s võib pärineda XIX saj. II pool e st. 

Park on keskmise suurusega, 5,9 ha. Asub põhiliselt peahoone 

esifassaadi ees, ulatudes paisjärveni Loobu jõel. Peahoone ette 

jääb väike poolkaarekujuline väljak, kust avaneb jõeni kitsas 

välude süsteem, avardudes jõe kaldal väheste puudega suureks 

vab aväljakuks. Peahoonet ümbritsevad suured sirelirühmad. Pool 

par gist on vabakujuline, üks pool aga omab vanemaid, regulaar

seid alleedesüsteeme, mis säilunud fragmentidena. Puuderühmad 

üldiselt tiheda istutusviisiga, tihendatud dekoratiivpõõsastega 
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põhiliselt lamemari ja enelaliigid. Liikidest domineerivad va

her, tamm, saar; on üksikuid kuuski. Vanem, majandushoonete 

vaheline esiväljak on puudeta. Pargi seisund on rahuldav, 

haigla poolel võsastunud. 

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1965. ja 1976.a. 

El 
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Undla mõis. 

Peahoone esikülg. 

Undla mõis. 

Peahoone tagakülg. 
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• • 123. UNIKÜLA mõis (Unniküll). Rüütlimõis. 

Väike-Maarja k/n, Triigi sovhoos (Väike-Maarja kihelkond). 

Peah~ on hävinud. Hoone oli väike, ühekordne paekiviehitus, 

mida kattis madal katus kitsalt üleulatuvate räästastega, sari

kajalad kujundatud. Hoone ebaühtlaste vab.edega asetatud kõrged 

ja kitsad aknad olid kaetud lameda kaare ga, raamid 6-ruudulised! 

Hoone esiküljel oli väike palkon viilkatuse all, tagaküljel 

aga väike pui tveranda, mis asetatud tiivale. Ehitus võis päri-

neda XIX saj. III veerandist, kuid tuumik võis olla ka vanem. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, nad paiknevad korrapärases, 

peahoonega seotud ansamblis. Olulisemad on: 

Ait on suur, krohvitud paekivihoone, mis kaetud laastukattega 

poolkelpkatusega, räästad kitsalt üleulatuvad, räästaste all on 

külgfassaadides lai, sügavalt profileeri tud räästakarniis, 

samasugune on poelviilu kelbakolmnurga all. Hoone sekkel on 

eraldatud kitsa simsiga, millel tõusevad 1 aiad, rusteeri tud 

nurgaliseenid. Hoone esifassaad on liigendatud laialt 5 arkaa

diga kaaristuga, mille kõrge kaarega silluste kannad toetuvad 

profileeri tud talumi vöö ga madalatele massi iv s e tele ja nelj atahu 

liatele tulpadele. Kaare äär on piiratud laia krohviäärisega, 

millel lukukivi. Kaaristu otstel on seintel rusteeritud liseen. 

Selle ja nurgaliseep.i vahele jäävas seinapinnas on tiibadel 
, , 

aken, mis algselt oli väike, nüüd suur ja 6-ruuduline, ääriset 

Selliseid uusi aknaid on ka tagafassaadis, kus aga säilunud ka 

vanad (kinnimüüritud) ruudukujulised keskmise suurusega aknad, 

piiratud laiade krohviääristega. Need aknad paiknesid võrdsete 

vahedega. Neile samaaed on ka otsafassaadi põhikorruse aknaa 

ja selle kohal asuva pool viiluakna kujundus. 

See stiilne varaklassitsistlik ehitus võib pärineda XIX 
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saj. algusest. 

Tall tema vastas on analoogilise materjali, stiili ja suurusega 

ehitus, pärinedes samast ajast . 

Laut talli taga oli kahe paralleelhoonega, mis koos müüridega 

piiravad ki t saat sisehoovi. Alle s on ümberehi tatul t üks hoo-

neist. See on paekivist, krohvimata, kaetud laastukattega ja 

üleulatuvete räästastega viilkatusega. Algselt oli kaetud kelp

katusega. Ehitus võib pärineda algselt XIX saj. I poolest. 

Laut on väike krohvimata lõhutud maakividest hoone, mis kaetud 

laastukattega ja üleulatuvate räästastega viilkatusega, otsvii

lud püstlaudadest. Algsetel avadel (aknad) on paekivist ääris, 

mis müüriga seotud hambuvalt. Hoone võib pärineda XIX saj.lõpus 

Valitsejamaja on võrdlemisi suur ühekordne krohvitud paekivihoo 

ne, mis omab lakatuba hoone otstel. Ehitust katab seintest kõr

gem poolkelpkatus, katteks laast ja eterniit, räästad on kit

salt üleulatuvad. Aknad on võrdlemisi suured, kitsad ja algselt 

6-ruudulised, paiknevad ebaühtlaselt, mõned on petikakendena. 

Algselt peolviilus lakatubade aknaid ei olnud, need on hilise

mast perioodist, oli segmentaken. Ehitust võib lugeda klassit

sistlikuks ja ta pärineb ilmselt XIX saj. I veerandist. 
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'Park on väga väike, ta paiknes koos väikese aiaga peahoone taga 

mis aga hävinud. Aeda piiravad vähesed puuderühmad, mis hoone 

iseleerisid maastikust. Peahoone esikülg on kõrvalhoonete vahel 

avatud. Tema ees asub ringteega piiratua. väike liigendamata väl 

jak. ~issesõidutee oli suunatud peahoone keskteljele. Väljaku 

äärtel on väheselt dekoratiivpõõsaste rühmi. Rohkem on puid 

vabades rühmades tiikide ümber, eelkõige parempoolse taga. 'Park 

on hääbunud. 

Külastatud ja pild istatud 1968. a. 
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Uniküla mõis. 

Peahoone ase. 

Uniküla mõis. Tall . 



.. • 124. UNNUKSE mõis (Unnuks). Kõrvalmõis, kuulus Vastla mõisa 
juurde. 

Viru-Nigula ~n, Viru-Nigula kolhoos (Viru-Nigula kihelk. 

Peahoone on väike ühekordne paekivihoone, kaetud seintest kõr

gema poolkelpkatusega, katteks eterniit, millel kitsas profi

leeri tud viilu- ja räästakarniis. Katuse ülanurkades on ~a 

unkaavad. Aknad on väikesed ja olid algselt 6-ruudulised, aset 

tud ebaühtlaste vahed ega. Mõned aknad on piiratud valgend atud 

ääristega. Parempoolses poolviilus on lakauks, millel kalasab 

mustris laudkate, vasakpoolses poolviilus on kaks lakatoaakent. 

Peauks on vasakul tiival. Tema ees on lahtine eeskoda, mille 

viilkatust kannavad lihtsad puittulbad. 

Hoone võib pärineda XIX saj. algusest, ta on kasutusel 

elamuna ja on heas seisund is. 

Kõrvalhooneid on vähe, enamus hävinud, olid osalt peahoonega 

seotud. 

T'öölismaj a-tall on keskmise suurusega krohvi tud paekivihoone, 

mis kaetud poolkelpka.tusega, (osalt varisenu.d), räästa.stel ja 

poolviilul on kitsas, profileeritud karniis, esimene viilude 

all krepitud. Üks algseist akendest säilunud. See on väike, 

ruudu~juline ning 12 ruuduga. Hoones on mantelkorsten. Hoone 

võib pärineda veel XVIII saj. IV veerandist. 

Viinavabrik on suur ning liigendatud ehitus. Põhiosas on kahe

korruseline. Hoone on krohvimata. paekivist, kaetud viilkatuste

ga (katteks plekk), räästad laialt üleulatuvad. Enamik aknaid 

on keskmise suurusega, 6-ruudulised ja asetatud ühtlaste vahe

dega. Masina.sa.alil on väga. kõrged ja kõrge kaarega aknad. Väike 

kõrge kaarega aken on ka viilus. Hoone võib pärineda XIX saj. 

IV veerandist. 
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Park on väga väike, puud ümbritsevad vabalt peahoonet vahetult. 

Hoone ees väike väljak, taga aed, kus palju sireleid. Põhilised 

liigid on vaher, saar, jalakas. Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud viimati 1977. a., pildis ta tud 1976. a. 
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Unnukse mõis. 
Peahoone otsvaade . 
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125. UUDEKÜLA mõis (Udenküll). Rüütlimõis. 

Tamsalu k/n, Põdran~ sovhoos (Ambla kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, millel laka

tuba vasakpoolses otsafassaadis ning kahekordne osa pealeehitu

sena p arampoolsel tii val. Hoone on kaetud kõrge poolkelpkatuse ga 

katteks laast, räästad on väga kitsalt üleulatuvad. 

Kahekordne tiib omab viilkatuse, mis risti põhikmrpuse katu 

seharj al e ja on temast mõnevõrra kõrgemal. Viilus ümbritseb ja 

räästastel on laiad, eendatud ja profileeritud karniisid, viilu

väljas on laia äärisaga ümaraken. Ehitus ei eendu esi- ega taga

fassaadis. 

Hoone seinad alates soklist kuni aknalaudada jooneni on 

vooderdatud püstlaudadega, kõrgemal rõhtlaudadega. Nurkadel on 

kitsad nurgapilastrid. Sama kordub ka kahekordse tiiva teisel 

korrusel, vaid korruste vahel on lai eenduv ja profileeritud kar 

niis. Aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised ja ümbritsetud 

piirdelaudadega. Poelviilus on väiksem ja 6-ruuduline toaaken, 

mida ääristamas ruudukujulised väikesed lakaaknad. Põhiosas paik 

nevad aknad ühtlaste vahedega, esineb rühmitamisi, näit. taga

küljel kolme kaupa. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed. On üks massiivne korstna

piip, mis võib kuuluda mantelkorstnale. Hoone esifassaadis ühe

kordse osa keskteljal asub väike puitesik, mis kaetud lameda vii 

katusega. Selle räästa- ja viilukarniisid kordavad kahekordse 

tiiva vastavaid vorme. Viilus on samuti väike ümmargune viilu

aken. Aknad kordavad põhikDrpuse akende vorme, on kas kahepool

sed ja 6-ruudulised või ühepoolaed ja 3-ruud ulised. 

Seega on peahoone põhiosa tõenäoliselt XIX saj. I veerandi 

ehitus, mida täiendati ( pealeehi tu s, e sik) ilmselt sama saj andi 

II poole keskel. Hoonet kasutatakse korteritena ja ta on heas 

seisundis. 
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Kõrvalhooneid oli vähe, neist säilunud üksikud. Hooned asusid 

osalt esiväljaku äärel, moodustades temaga teataval määral an

samblilise terviku. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on väike puithoone, millel laastukattega poolkelp 

katus, räästad kitsalt üleulatuvad. Seintel on kaasaegne püst

laud voode.r, ristnurkade kattelauad moodustavad omalaadsaid nur

galiseene. Hoone vähesed, aga ühtlaselt asetatud aknad on väike 

sed, kitsad ja 6-ruudulised. Hoone keskel on suur mantelkorsten 

millel kitsa karniisiga ülaserv. Hoone võib pärineda XIX saj. 

algusest yõi XVIII saj. IV veerandist. 

Tall on väike krohvimata ja lõhutud maakivist ehi tu s, kus kive 

kergelt klombitud. Avad on piiratud tabutud paekiviga, mis mQü

riga seotud hambuvate plokkid ena, avad kaetud lameda kaare ga. 

Hoone viilkatus on sisse langenud. Uhtlaste vahedega asetatud 

aknad on keskmise suurusega ja lamedad. Esineb kisad.ega latt

rauast trelle. Hoone võib pärineda viimase sajandivahetuse pii

rist. 

Park on keskmise suurusega ja kaheosaline. Peahoone ette jääb 

regulaarne nelinurkne väljak sirge keskteega väravast peahoone 

keskteljeni. Värav omab madalaid neljatahulisi kiviposte. Hoone 

otstel ja taga puid vabakujulistes gruppides, tagaväljak on see 

juures võrdlemisi suur ja vaba piirjoonega. Selle pargiosa va

sakule poolele on madalala kQnnisele rajatud parkmetsailmeline 

puistu, mis omas looklevaid teesid. Pargi puistus domineerib va

her, kontrastiks on kuuske. Puud jätavad peahoone esifassaadi 

maanteele av at uks. Pargi seisund on rahuldav, parkmets metsis

tunud. 

Külastatud ja pildiatatud 1968.a. 
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Uudeküla mõis . 

Peahoone esikülg . 

Uudeküla mõis. 

Valitsejamaj a? 



126. VAEK'ÜLA mõis (Wayküll). Hüütlimõis. 

Kaarli ~n, Vaeküla Internaatkool (VirQ-Jaagupi kihelkond) 

Peahoone on SQQr ja kahesealine ehitQs. Hoone põhiosa moodus

tab kõrge soklikorrQsega ühekordne pQithoone, millel lakatQbe 

hoone otstel. Sokkel on krohvitQd, seinad kaetQd soklikarnii

silt kQni aknalaQdade joonel kulgeva kitsa profileeritQd vahe

karniisini püstlaudadega, kõrgemal kQni räästakarniisini rõht

laudadega. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatQs, katteks 

plekk. Poolviiludel ja räästastel on profileeritud ja eendQVad 

karniisid, viilQd e all on samQti profileeri tud karniis, kQid 

kitsam. Hoone nQrkadel on laiad, rQsteeritud nQrgaliseenid, mis 

asQvad räästa- ja vahekarniisi vahel, selle all kuni soklikar

niisini on suured kvaaderlõikega kattelaQad. 

Hoone esifassaadis on kaks külgrisaliiti, mis võrdlemisi 

kitsad, eendatud ja kaetQd kolmnQrkviilQdega. Viiludest on üks 

säilQnud. Ta on piiratQd räästakarniisi vorme kordava karniisi

ga. Ühe külgrisaliid i ette ( parempoolne) on ehi tatQd avar pal

kon, teise ette uus tiibhoone, risaliithoone on vaheehituseks. 

Aknad on võrdlemisi SQQred ja kõrged, üiDbritsetQd profilee 

ritQd piirdelaQdadega, on 6-ruQdulised ja asuvad ühtlaste vahe

dega. Pool viilQ 3 akent on vaid vähe madalamad, samuti 6-rQudQ

lised ja piirdelaQdadega. Nad on ääristatud ruudukQjuliste ja 

4-ruuduliste väikeste lakaakendega. Sokliaknad on kaetud väga 

lameda kaare ga, nad on keskmise sQQrusega ja pea ruQdukujulised 

12-ruudulised, asetsevad korrapäraselt põhikorruse akende all. 

Hoone esiküljel on parempoolse külgrisaliidi ees suQr pQit 

veranda kõrgel soklil, mille all rQume. Veranda on kaetud väga 

lameda katusega, millel eenduv, lai ja profileeritud karniis. 

Seinu katavad väga suQred liitaknad, mis eraldatud saledate 

ümarsammastega. Need omavad komposiitkapiteele. Ruudustik on 
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keeruka raamistikuga, kus kolmnurgad, romb id ja kuusnur gad. 

Akende all on sammaste all ja aknapoolte vahede kohtades lii

gendatud pindadega eenduvad pjedestaalid, nende vahel on seina 

pind liigendatud profileeri tud tahvli tega. Peauks asub soklis, 

allpool aknaid. Ta on kahepoolega lai tahveluks, mis kujund a

tud kvaaderlõikeliste plokkid ega. 

Hoone tagafassaadi keskteljal on samutie suur puitveranda, 

mis omab esiküljel suure lahtise ava. Verandat katab viilkatus 

laialt üleulatu vat e räästastega. See on toetatud kujundatud 

otstega konsooltaladele, kujundatud on ka sari:Jajalad. Katust 

kannab vahvärgilaad.ae karkass, mille prusside vahed akende ko

hal ja all täidetud laudpaneelidega, alumised seejuures liigen 

datud puittahvlitega. Aknad on suured liitaknad, mis omavad 

ruudukujulise väikseid ruute. Külgedel on akende kohal kitsad 

lamedad aknad, mille raamistik koosneb ringidest, esiküljel on 

suured aknad lõpetatud ülal kolmnurkselt. Akende vahel on esi

fassaadi verandaga samalaadaed sambad. Kõrgelt,krohvitud sok

lil t laskub lai kivi trepp aeda. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed. Katusel asub sümmeetrili

selt kolm korstnapiipu, mis massiivsed, omavad simsi ja astme

lise profiiliga otsakarniisi. 

See hoone võib pärineda XIX saj. II veerandist, olles kla 

sitsistlikus laadis ehitus, temale on ehitatud historitsistli

kus stiilis verandad ilmselt juba viimasel sajandivahetusel. 

Põhikorpuse esifassaadi vasakule tiivale on ehitatud täis

nurga all keskmise suurusega mitmekordne kivikorpus tiibhoonen 

Ta omab madala soklikorruse, kõr ge peakorruse ning taas madala 

mezz aninokorruse. Ehi tu st katab lame viilkatus laia ja tugevalt 

eendatud profileeritud räästa- ja viilukarniisiga, viilualune 

karniis on kitsam. Katuse katteks on samuti plekk. 

Tiibhoone on 3 aknavahe laiune, seetõttu ta küljega eendub 
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põhikorpuse otsafassaadi joonelt, samuti teda viimasega siduva 

külgrisaliidi joonelt. Tema sekkel omab kitsa simsi. Esimese 

korruse aknalaudad e joonel kulgeb profileeri tud ki taas vahekar

niis. Nende vahel on seinapind kergelt rusteeritud. Põhikorruse 

aknad on kõrged ja suured, 6-ruudulised, piiratud profileeritud 

krohviääristega ja kaetud murtud nurkade ga, profileeri tud ehie

frontoonid ega. Soklikorruse aknad on lamedad, kaetud lameda ka 

rega ja 8-ruudulised. Mezzaninoaknad on samuti lamedad, 6-ruudu 

lised, kuid nad on ilmselt kaasajal moonutatud kujuga. 

nad on asetatud külgfassaadides korrapäraselt paariti. Katusel 

tõusevad kaks kõrget korstnapiipu, mille otsakarniisi all on 

hammaslõige. 

Seega on tiibhoone historitsistlikus stiilis ehitus, mille 

kõrvuti klassitsistlikud ja pseudogooti motiivid. Hoone võib 

pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Kogu peahoonet kasutatakse koolihoonena ja korteri tena, 

ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on väga palju, asu.vad kahes suures ja korrapära

ses rühmas, üks peahoone kõrval, olles temaga teataval määral 

ansambliliaalt seotud, teine eraldi, pargi taga. Olulisemad on: 

!alitsejamaja peahoone juures on kõrge, krohvitud kivimüüridega 

aoklikorrusega ühekordne puithoone, millel on kaasajal ulatuali 

kult väljaehitatud lakakorrus. Algselt võis alla tube hoone ots 

tel. Ehitust katab kõrge viilkatus, katteks vormikivi. Omab 

laiu ja profileeri tud vi ilu- ja räästakarniise. Seinad on kaetu 

rõ)tlaudvoodriga. Hoone nurkadel on pilastreid meenutavad laiad 

kattelauad. Põhikorruse ühtlaste vahedega asetatud aknad on suu 

red ja kõrged, 6-ruudulised, ümbritsetud profileeritud piirde

laudadest. Soklis on mõned väikesed, ruudukujulised ja 4-ruudu

lised aknad. Hoone võib pärineda XIX saj. III veerand1st. 

Ait tema juures on suur ehitus kõrgel kivisoklil. Hoone otsa-

JJ 
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fassaadid on õhukese krohvikattega paekivist,külgseinad aga rõh 

laudadest. Nendega on kaetud ka poolviil tagafassaadis. Hoonet 

katab kõrge poolkelpkatus, katteks S-kivi, millel lai ja profi

leeritud viilu- ja räästakarniis. Hoone nurkadel on pilastrid, 

seintel üksikud, kitsad puitliseenid. Viilus on lame, suur aken 

8 ruuduga. On mõned suured võrdlemisi kõrge kaarega kaetud ak

nad, on 2o-ruudulised. Hoone Võib pärineda XIX saj. I veerand1st 

või I poole keskelt. 

Aednikumaja-suvemaja~ on kahekordne väike hoone, mille alumine 

korrus õhukese krohvikihiga paekivimüüridega, teine korrus pui

dust. Neid eraldab lai puidust vahevöö. Seinad on vooderdatud 

sellest vööst kuni aknalaudada joonel kulgeva kitsa vahekarnii

sini püstlaudadega, kõrgemal rõhtlaudadega. Mõlemal hoone otsa

fassaadil on konsooltaladele toetuvad eendatud rõdud, millel 

sisse saetud pilud ega 1 audkattega rinnatis. Hoonet katab väga 

laialt üleulatuvate räästastega lame viilkatus, katteks eternii 

mille sarikajalad on kujundatud. Otsafassaadides ulatuvad rääs

tad rõdude kohale, on toetatud lihtsate puittulpadega. Trepp rõ

dukorrusele kulgeb ühe otsafassaadi välispinnal. Alakorruse ak

nad ja uksed on piiratud telliste ga, mis müüriga seotud hambu

val t plol'"...kidena. Aknad on seejuures väikesed, pea ruudukujuli

sed, algne raamistik ei ole säilunud. Teise korruse aknad on 

kõrgemad, ümbritsetud laiade lamedate piirdelaudadega, on lo-ruu 

dulised. Otsviiius on väike lakaaknake, 12 väikese ruuduga. Hoo

ne on seega historitsistlikus laadis ehitus, meenutab lahendu

sel t nn. 'Svei tsi maj akest. Ta võib pärineda XIX saj. IV veeran

eist. 

Viinavabrik on väga suur ja liigendatud kivihoone, mille põhi

korpus on kõr ge, kahekordne hoone lakakorrusega hoone otstel. 

Temaga liituvad juurdeehitused, mis on nii ühe- kui kahekordsed, 

samuti on tal kitsaid risaliitehitusi. Hoone põhiosa on kaetud 
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kõrge viilkatusega, katteks S-kivi, osadel juurdeehitustel on 

lamedamad viilkatused, katteks laast. Räästad on laialt üle

ulatuvad ja sarikajalad on kujundatud. Seinad on kogu hoone

rühmal laotud lõhutud maakivist hea müüritehnikaga, nurgad lao 

tud tahutud paekivist, seotud miiüriga hambuvate plokkidena. 

Avad on iimbritsetud tellistega, samuti seotud miiliriga hambuva

te plokkidena. Avad on kaetud lamedate kaartega, v.a. põhikor

puse viiluaknad ja uks, samuti iihes tiibhoones asuvate, läbi 

kahe korruse ulatuvate masinasaali aknad, mis omavad kõrgeid 

kaari. Põhikorpuse alakorrusel on lamedad, väikesed aknad 3 

ruuduga. Teisel korrusel on suured, all 4-ruudulised, ülal 

8-ruudulised aknad. Kõik nad on paigutatud ühtlaste vahedega. 

Viilus on keskel uks ja ääristatud kõrgete akendega. Viilu nur

kadel on veel ümaraknad, millel eenduv tellisääris. Hoonet võib 

lugeda historitsistlikuks, ta on ilmselt XX saj. alguse või 

saj andi vahetuse ehitus. 

Laut samas on pikk, lõhutud maakividest krohvimata ehitus, mis 

kaetud lameda viilkatusega, katteks plekk, räästad üleulatuvad. 

Avad on osalt piiratud eenduvate tellisääristega, osalt vaid 

hambuval t seotud telliskiviplokkidega piiratud. Kõikidel avadel 

on lame kaar. Aknad on väga suured, väikeste, 32 ruuduga. Vii

lus on kitsas uks, mis ääristatud kitsaste lakaakendega, millel 

8 ruutu. Hoone võib pärineda XX saj. algusest. 

Tall on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

väga kõrge viilkatusega, katteks eterniit ja vormikivi. Räästad 

on laialt üleulatuvad, toetatud kensool taladele ja alt kaetud 

laudadega. Algsed avad on kaetud lamedate kaartega, aknad on 

seejuures keskmise suurusega. Hoone võib pärineda XIX saj. II 

poole keskelt. 
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!öölistemaja on pikk, kahekordne, krohvitud kiv.ihoone, mis kae

tud väga lameda viilkatusega, katteks plekk. Räästad on laialt 

üleulatu vad, sarikajalad kujundatud. Korrapäraste vahedega ase

tatud aknad on väike s ed, kaetud 1 amed at e kaarte ga. Raamistikud 

on kaasajal moonutatud. Kaustel ja väikesel viiluaknal on kat

teks lame kaar. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerand1st. 

~öölismaja (?) oli pikk ühekordne krohvitud kivihoone, mis tõe

näoliselt kodanlikul perioodil ehitatud kahekordseks kivihooneks 

kaetud viilkatusega, katteks plekk. Alumise korruse vähesed ak

nad on keskmise suurusega ja 6-ruudulised. Algne ehi tu s võib pä

rineda XIX saj. II poolest. 

~ on väga pikk, krohvitud paekivihoone, mis on kaetud sein

test kuni kaks korda kõrgema kelpkatusega, katteks laast, rääs

tad on kitsalt üleulatuvad. Hoonet on kaasajal mõningal äääral 

rekonstrueeritud, algne ehitus võibpärineda veel XIX saj. I poo

lest. 

Park on suur ja kaheosaline. Eriosad on eraldatud suure aiaga 

peahoone taga. Pargi vanema osa moodustab peahoone ees asuv par

giala, kus segastiili tunnuseid, mis hiljem pargi täiendamisel 

rekonstrueeritud põhijoontea vabakujulist&ks. Peahoone on aseta

tud rinnakule, tema ette jääb tasane esiväljak, millel ees väike 

ringteega piiratud muruala. Juurdesõiduteed tulevad külgedel t, 

olles orienteeritud külgrisaliitidele. Peatee aga suuddhb piki 

rinnaku serva läbi tihedama pargipuistu hoone parempoolsele otsa 

fassaadile küljelt. Rinnaku äärel on vanade alleede fragmente. 

Peahoone taga on avar ehisaed, poolitatud keskteega, piiratud 

ovaalse ringteega ja ääristatud tihedama pargipuistuga vabades 

rühmades. Aed lõpeb suure, pargi küljele ulatuva tiigiga, mille 

keskosas on puudega kaetud suur saar. Tiigi kaldal pärnadest 

ring. 
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Tiigi lähedusest algab pargi teine pool, mis piirab kõrval 

hoonete rühma. See on tiheda istutusviisiga noor pargipuistu, 

puud eriliselt valimata, vabalt. Teedevõrk ei ole säilunud 

selles pargiosas. l?õhiliikid eks mõlemas pargiosas on pärn, va

her, jalakas. On uuemas pargiosas ka tamme ja lehist, neile 

kontrastiks kasutatud kaske. Eksootidest märkimisväärsemad on 

veel pensilvaania saar, ebatsuuga, hariliku vahtra punaselehi

ne vorm, lõhislehine vaher. Majandushoonete vahel samuti puid 

rühmades, siin lisandub lehtpuudele ka kuuski. 

l? argi esiosaga liitub kaasajal ehi tailld uute koolihoonete 

juurde kuuluv regulaarne park-aed. Täiendatud on ka vana parki. 

l? argi seisund on hea, teedevõrk hooldatud. 

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1968.a. 

9? 
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127. VANM~ÖISA mõis (Altenhof). Rüütlimõis. 

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

Peahoone on suur paekivihoone, mille keskosa on kahekorruseli

ne, tiivad samal pikiteljal on ühekordsed, kuid omavad lakatu

ba hoone otstel. Hoonel on kogu ulatuses keskmise kõrgusega 

soklikorrus. Keskmine korpus seejuures kergelt eendub tiiaui

tustest. Hoone keskosa, samuti ~iibu katab viilkatus, mis omas 

S-kivikatte kuni 1969.aastani (nüüd eterniit). Räästa- ja vii

lukarniisid on laiad profileeritud ja tugevalt eenduvad, viilu 

alune karniis on vaid kitsam. Esifassaadi keskteljal on madal, 

kuid küllalt lai kolmnurkviil, mille karniisid kordavad ots

viilu karniisi vorme. Keskkorpuse korruste vahel on tiibehitus 

te räästakarniisi joonel lai ja profileeritud vahevöö. Kitsam 

ja profileeri tud vahekarniis kulgeb esimese korruse aknalauda

de joonel. Profileeringuga simss on ka soklil. 

Aknad on põhikorrusel suured ja kõrged, 6-ruudulised ning 

kõrge kaarega, kusjuures osadel akendel on kaare osas kiirte

kujuline raamistik. Osa aknaid on petikutena, kusjuures müüri

pinnale on avasse ehitatud puitraamistik akna imiteerimiseks. 

Aknaid ümbritseb lai profileeritud ääris, akende kohal on kõr

ge kaarega kitsas profileeritud frontoon, mille otsad toetuvad 

astmeliatele kolmnurksetela konsoolidele. Keskmise korpuse 

teise korruse aknad on madalamad ja ka kitsamad, kaetud lameda 

kaare ga, on 6-ruudulised. Ka need aknad omavad äärise ja kaar

frontooni, mille kansaalidele toetuvad otsad on aga murtud. 

Põhikorruse kõikide akende all on soklikorruse madalad aknad, 

mis kaetud lameda kaarega. Mõned aknad on seejuures petikud. 

Põhikorrusel on esifassaad is aknad asetatud paari ti, vii

mane aken tiival on teistest üksikult eraldatud. Otsafassaadis 
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on põhikorrusel vasakul tiival samuti keskmised 2 akent (üks 

kõrge uksena, mis lõikab läbi sokli, aknaava ülaosas on kujun

datud vaJ.gmikuna) paariti. Paremal tiival on akende süsteem 

analoogiline, vaid üks akendest ei oma kõrget kaart, on rist

külikukujuline ja kaetud murtud frontooniga. Tag~assaadis on 

aknad kõikidel korrustel asetatud võrdsete vahedega, vaid pare 

mal tiival on 3 liidetud akent liidetud frontoonidega, mille 

kohal ühine horisontaalne karniis. Esifassaadi teise korruse 

aknad on aga rühm.it atud äärtel kahekaupa, keskel on akenderühn: . 
viilukolmnurga all hoone keskteljel asuva ukseaknaga ja teda 

ääristavate kitsaste ühepoolsete akendega. 

Lakatubade aknad avanevad tiib ehi tu ste viilukolmnurkades 

paarisakendena. Nad on väikesed, kõrge kaarega, 8-ruudulised 

ja piiratud laia profileeritud krohviäärisega. Viilu nurkades 

on kahel pool aknaid väike s ed segmen taJmad lakapealse valgusta 

miseks, millel samuti lai, profileeritud krohviääris. Analoo

giliselt on kujundatud kahekordse keskkorpuse otsviilude ak

nad, kus vaid kaht suurt akent lahutab nende vahemikku ulatuv 

tiibhoone katuse hari. 

Esifassaadi kesktel j el on avar kivist p alkon, mille katus 

oli algselt rõduks teise korruse ruumid el e. Nüüd asendatud 

lameda viilkatusega. Palkon omab kummalgi küljel ühe suure 

kaarakna, mille kujundus kordab põhikorruse aknaid (äärised, 

frontoonid jms.). Esifassaadis omab palkon keskteljal kõrge 

sokli t lõikava peaukse, mille ülaosa moodustab kõrge valgmiku 

teravkaareliste raamistikega. Kahel pool ust on kitsad ja 

kõrged kaaraknad. Avade äärised kordavad eelkirjeldatuid põhi

korruse aknaid, vaid kolm kaarfrontooni on liidetud. J?alkon 

omab laia, eenduva ja profile eri tud räästakarniisi ning kitsa 

karniisi aknalaudada joonel. Maapind on laugjalt ettesõiduks 
tõstetud peaukse e es . 
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Hoone taga~assaadi keskel on avar ja lai lahtine puitve

randa, mis toetub suurte kaaravadega (kõrged kaared) soklile. 

Verandale avaneb hoone keskteljel uksaken. Verandat katab väga 

la.rne viilkatus, millel üleulatuvatel räästastel lai, profilee

ritud karniis, kaunistatud puitehispitsiga, kus .motiiviks ka 

laine, samuti treitud puidust kujundid. Katust kannavad sale

dad neljatahulised, kuid faasitud nurkadega puittulbad, millis 

tel ulatuslikult väljaarendatud tugikäppadega süsteem, keskmi

ne laiem tulpadevahe kaetud kaarega, külgmistel esineb ka rõh 

pruss. Nii tugikäppade vahed kui ka kaarte alused on rikkali

kult kaunistatud sabloonlõikega puidust ehispitsiga. Rinnatis 

ja kitsas trepp parki ei ole säilunud. 

Hoone katusele on sümmeetriliselt asetatud väikesed korst 

napiibud, keskkorpusel 4, tiibadel 1. Korstnapiibud omavas sim 

si, vöö ja otsakarniisi. Toad on põhiosas anfilaadsed. 

Hoone on seega historitsistlikus stiilis ehitus klassit

sistlike detailid ega, ta võib pärineda nx saj. IV veerand1st, 

kusjuures rikkalike eklektiliste kujunditega lahendatud puit

veranda võib pärineda juba viimaselt sajandivahetuselt. Hoonet 

kasutatakse korteritena, kauplusena, ta on rahuldavas seisund· 

Kõrvalhooned moodustavad suure ansa.rnblilise rühma esiväljaku 

paremal küljel ja lõpul. Olulisemad on: 

Viinavabrik on suur ühekordne krohvitud paekivihoone, mille 

keskosa kahekordne, samuti on lakas lakatube. Hoonet katab üle 

ulatuvate räästastega viilkatus, katteks plekk ja vormikivi. 

Sarikajalad ja neid kandvad konsool tal ad on kujundatud, Vi ilu

des viimane sarikapaar koos penniga avatud. Kahekordse osa 

viilkatus on asetatud põhikorpuse teljele risti. Aknad on suu

red, 6- ja 9-ruudulised, kaetud lameda kaarega, kusjuures tel-
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lissillus on krohvimata. Masinasaali aknad on väga kõrged. 

Katusele avatud lakatubade aknad omavad viilkatuseid üleula

tu vat e räästastega, mis kujundatud analoogiliselt viilud ega 

(sarikajalad, konsoolid jms.). Nabriku väga kõrge paekivi

korsten on ümmargune, ülal omab laia profileeri~ ja hammas

lõikega otsakarniisi.Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust. 

!alitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne krohvitud pae

kivihoone, mille osa seinapindu kaetud pritskrohviga. Hoone 

vasakpoolne otsafassaad on hilisem, ta on pikendatud ja lõpe

tatud viilkatusega. Algselt hoone esifassaadi keskel asunud 

keskrisaliit jääb seetõttu praeguses fassaadis paremale tiiv 

le. See otsafassaad on säilitanud algse ilme - ta on poolkel

baga. Ehitust katab seintest ligi kaks kõrda kõrgem katus, 

katteks vormikivi, viilu- ja räästakarniisid, laiad profilee

ritud ja eenduvad, räästakarniis seejuures viilude all krepi

tud. Keskrisaliit omab kolmnurkviilu, mida ümbritseb räästa~ 

karniisi vorme kordav lai karniis. Viiluväljas on segmentaken 

Hoone aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised ning ainult 

pikendatud tiival piiratud krohviääristega. Siin on ka nurka

del kitsad nurgaliseenid. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega. 

Keskrisaliidi pinna liigendavad 3 kõrget petikut kõrge kaare

ga, mille s ristkülikukuj ulised aknad. "Pikendatud tiib omab 

lakatube, mille väikesed aknad ( 2- ja 1-poolega) omavad vii

lus samuti krohviääriseid. Otsviilu tipus on krohviäärisega 

üroaraken. 

Seega on hoone algselt püstitatud ilmselt XIX saj. al~

ses, pikendatud XIX saj. lõpus. Vanem hooneosa on klassiteist 

likus stiilis ehitus. 

Ait on suur krohvitud paekivihoone, mis kaetud seintest kõrge 
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ma poolkelpkatusega, katteks laast. Omab laiu profileeri tud ja 

eenduvaid peolviilu ja räästakarniise, mis peolviilu all krepi 

tud. Vormilt analoogilised valitsejamaja vanemale poolele. 

Poelviilus on segmentaken. On jälgi esifassaadis asunud kaar

avaga ustest. Hoonet võib eelmisega lugeda samaealiseks ja 

samastiilseks, s.o. XIX saj. algusest. 

Park on võrdlemisi suur ja kru1eosaline, kokku 8,7 ha. Tema põ

hiosa moodustab suur, poolkaarekujuline pargiala peahoone tega 

millel piirike alleega sissesõidutee. Ta on suunatud peahoone 

tagakülje keskteljele, mis avatud teele kitsa aknakesena. Tee 

kaardub seejärel ümber pargi ja suundub peahoone ette vasakult 

küljelt. Peahoone taga suur, avatud ja liigendamata väljak, 

mis piiratud tiheda, hoonet ma~stikust täiesti isoleerivaks ek

raaniks. Puud katavad ka hoone tagafassaadi äärtel t, puis tu 

ulatub hooneni ka külgedelt, nii et tagaväljak on isoleeritud 

iseseisvaks ruumiks. Esiväljak on pikk, piiratud ovaalse ring

teega. Peahoone esifassaad on avatud kogu ulatuses, väljaspool 

ringteed taas tihe haljasekraan vabalt paigutatud puuderühma

dega. Väljaku lõpul on ekraanike puuderühmi ka majandushoonete 

ette jääva eGk*ii:kG nelinurkse väljaku varjamiseks. Vabama kujw 

dusega pargimetsail.meline ala jääb majandushoonete küljele ja 

taha, kus ka tiik. Pargi põhiosas tagaväljakul on häid rühmit& 

misi: kuusk-vaher, vaher-tamm. Põhiliigid on vaher, saar, pärn. 

Pargi seisund on ebarahuldav, ta on tugevalt võsastunud ja 

risustatud. Teedevõrk on lõhutud. 

Külastatud viimati 1969.a., pildietatud 1966. ja 1969.a. 
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Vanamõisa. 
Peahoone esikülg. 

Vanamõisa. 
Peahoone otsvaade. 
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m28. VAO mõis (Wack). Rüütlimõis. 

Väike-Maarja lr/n, Vao sovhoos (Väike-Maarja kihelkond). 

Ei kirjeldata, kuna mõisa südamikus asub Vao tornlinnus, 

mis on lülitatud 1975.a. koostatud arhitektuurimälestiste ni

mistusse. Samas on ka tuulik. 



129. VARANGU mõis (Warrang). Rüütlimõis. 

Rakke ~n, Varangu metskond (Koeru kihelkond). · 

Ei käsitleta, kuna mõis on lülitatud 1975.a. koostatud 

arhitektuurimälestiste nimistusse. 

I~ 



130. VARANGU mõis ( Vrangelshof). Rüütlimõis. 

Kaarli k/n, kolhoos "Õitseng" (Haljala kihelkond). 

Peah~ on hävinud, ta põles 1918.a. Hoonest säilunud madal 

vare. Ehitus oli ühekorruselir1e ning kogu ulatuses väljaehitatud 

mansardkorrusega keskmise suurusega paekivihoone. Ta oli kaetud 

kõrge murd-poolkelpkatusega, millel profileeritud poolviilu- ja 

räästakarniisid. Viimast kreppis 3 aknavahe laiune pealeehitus 

täiskorrusena hoone esifassaadis keskteljel. See omas kelpkatu

se laia profileeritud räästakarniisiga. Hoone nurgad olid kauni 

tatud nurgaliseenidega, mis otsafassaadides rusteeritud. Hoone 

aknad olid võrdlemisi suured, 6-tuudulised ja piiratud laiade 

krohviääristega. Seejuures peolviilu aknad omasid põhikorruse 

akendega samu mõõt e, mansardaknad katuse s aga olid väiksemad. 

Viimaseid oli 2 kummalgi pool pealeehi tu st esifassaadis. Nad 

olid kaetud lamedate viilkatustega, millel profileeri tud räästa

ja viilukarniisid. Aknad on ühtlaste vahedega. 

Esifassaadis, peaukse ees keskteljel paiknes lahtine pEr

golalaadne veranda, peaukse kohal aga väike rõdu, mis ei toetu

nud verandale. 

Siseruumid hoones olid anfilaadsed, esines peegelvõlve ja 

laialt profileeritud laekarniise, saalis leidus ka rokokoolikku 

stukkdekoori. Säilunud on ühes vahemüüris kitsas teravkaareline 

uks. Müür selles lõigus on ladumisviisilt vana. Hoone tagafas

saadis oli väike väljaehitus paEema tiiva kohal, mis põhihoones 

ilmselt noorem. 

Seega võib hoonet lugeda veel XVIII saj. II poole ehitu

seks, mille tuumikus ei ole välistatud veel vanemate ehitusosade 

säilumine, sest kohalike elanike andmeil leidus veel 196o.a. al

guses müüris raidkivi daatumiga 1676. 

Kõrvalhooned paiknevad osaliselt peahoonega seotud ansamblis, 

lo<J 
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hooneid on keskmisel hulgal, enamik seejuures hävinud. 

Valitsejamaja (on suures osas sisse langenud) on võrdlemisi 

suur kahekordne paekivihoone, mis kaetud pritskrohviga. Hoonet 

katab väga lame laastukattega kelpkatus, millel eenduv ja pro

fileeri tud räästakarniis. Hoonenurgadon kujundatud kvaader

liseeniga. Aknad on võrdlemisi suured, pea ruudukujulised, avad 

kõik omavad laiu krohviääriseid. Esifassaadis on aknad ühtlaste 

vahedega. Hoones on kaks mantelkorstent, millel massiivne, ma

dal korstnapiip lõpetatud kitsa, eenduva karniisiga. Hoone võib 

pärineda XVIII saj. II poole keskelt, ta on barokse käsitlusega 

ill on suur krohvitud paekiviehitus, mis kaetud seintest kõrge

ma poolkelpkatuse5a, katteks eterniit. See omab külgfassaadides 

ja pool viilu kelb akolmnur ga all 1 aia pr of ile eri tud karniisi. 

Esifassaadis on võrdsete vahedega 3 suurt ust, kaetud kalasaba

mustris voodrilaudadega. Iga uks on ääristatud segrnentaknaga, 

millel kiirtekujuline raamistik. Kõik avad on piiratud krohvi

ääristega. Poolviilus on hilisem kitsas ja kõrge lakauks. Hoone 

ühes tiivas oli sepikoda. Hoonet võib lugeda varaklassi tsistli

kuks ehituseks XIX saj. algusest või sajandi vahetuselt. 

Tall on suur krohvitud paekivihoone, mis kaetud S-kivikattega, 
-
(osaliselt eternii t). Omab profileeri tud ja eenduva räästakar-

niisi. Hoone esifassaadi keskel on 3 arkaadiga kaaristu, mille 

taga sügav ulualune. Kaared on kõrged, toetuvad neljatahuliste

le smmastele. Kahele poole jäävad vähesed võrdsete vahedega ase 

tatud aknad on väikesed, 6-ruudulised ning piiratud krohviääris 

tega. Ehitust võib lugeda XVIII saj. lõpuveerandi barokseks 

hooneks. 

Viinavabrik on võrdlemisi suur liigendatud ehitus, mille kesk

osa on kahe korrusega. Boone on krohvimata, lõhutud maakividest 

hoone nurgad ja avade küljed on laotud tahutud paeplaatidest, 

seotud müüriga hambuvate plokkidega. Hoone e~iosad on kaetud 



.• 

- 3 -

lamedate viilkatustega, millel laialt üleulatuvad räästad, katu 

sekatteks vormikivi. Kahekordse keskosa katusehari on teistest 

tunduvalt kõrgem, hoone pikiteljele rist asendis. Aknad on kit

sad ja väga kõrged, kaetud lameda kaarega. Masinasaali aknad on 

veelgi kõrgemad, läbides kaht korrust ja nad on kaetud kõrge 

kaare ga. Väiksemad on vaid viilud e aknad. Sein te s loob maakivi 

tume ja paekivi hele toon kauni materjalikontrasti. Korsten on 

väga kõrge ja sale, ümmargune paekivikorsten, mis tõuseb mada

lalt neljatahuliselt maakivisoklilt. Korstna tipp on laia eendu 

va ja astmelise profiiliga otsakarniisiga. Hoone on ehitatud 

1912. a. (dateeritud raidki viga). 

Kabel on võrdlemisi suur, kitsasja kõrge maakiviehitus, mille 

müürid on laotud klombitud maakiviplokkidest puhta vuugiga, väg 

meisterlikus müüritehnikas. Ehitus koosneb kitsast pikihoonest, 

millele liidetud polpgonaalne (viietahuline) apsiid. Ehituse 

katus on kõrge viilkatus, katteks plekk. Omab laia viilu ja 

räästakarniisi, mis laotud puhtalt tahutud ja vuugitud paekivis 

meisterliku tehnikaga. Karniis koosneb profileeritud eenduvast 

vööst, milles kujundina domineerib sügav süvarihv ning selle al 

asetaevast laiast lamedast vööst. Viimane on esifassaadi viilus 

astmeline. Viilu tipp on murtud nelinurkseks plokiks, millel 

asetses varem raidkivirist. Viiluvälj as on laia paekiviäärisaga 

sõõrpetik, milles hea viimistlusega vapp, kuulub von Lueder'ite 

le. Kõik hoone nurgad, samuti apsiidi nurgad on lahendatud laia 

de paekiviplokkidest nurgaliseenidega. Hoone omab madala, klom

bitud ja rustikas töödeldud maakiviplokkidest sokli, mille sim

sile toetuvad liseenid. Külgfassaadides on igas üks teravkaare

line lQia paekiviäärisaga aken, apsiidis on samuti laia äärise

ga 3 neliksiir. Kabeli uks on kõrge teravkaareline, mille kaare 

tipus on lukuki vi. Laia paekivipalestiku kohal on astmelise 

profiiliga kitsas.:t raidkivifrontoon samuti paest. Hoone ehitus-

)\ 
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aeg on dateeritud raidkiviga 1895.a. 

Park on võrdlemisi suur ja hajuv. Põhiosa on peahoone ümber väi

kese, algselt regulaarse planeeringuga. Esiväljak on lai, neli

nurkne ja pea haljastuseta, tagaväljak samuti nelinurkne, kus 

hilisema vabakujulise vähese haljastuse hulgas on säilunud mõned 

regulaarsed elemendid: 2 puuderingi peahoone ees, väljakult 

eraldi asuv aga kaarekujuline allee. Vabakujunduslikke rühmi on 

peahoonest idas Selja jõe suunal, kus kujundatud aia piiril ise

seisev vabakujuline park, See toetab paisutatud järvelnesele ja 

lisaks kaevatud tiikidele . Siin asus tiigi kaldal algselt väike 

pui tpavilj on klassi tsistliku lahenduse ga: ta omas ümarsammastele 

toetatud kolmnurkviiluga portikuse . Pavi ljoni ümbritsesid kase

rühmad. Ka sissesõiduteel idast on pikk lehtpuuallee. Osa kõrval 

hooneid on maastikus avatud pea halj astuseta. Park ja ka vilja-

puuaed on piiratud müüriga. 
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Kabel ja perekonnakalmistu paikneb jõe harude vahele kuju

nenud saarel. Kabeli ümbrust on haljaatatud põhiliselt kuusega. 

'Par gis d omineeri vad vaher, pärn, jalakas. Jõe ääres on 

kaske ja sangleppa. Kabeli juures kuuski. 

Pargi seisund on väga halb, ta on risustatud ja hääbumas. 

Kabel on rüüstatud, üks haud avati veel 1964.a. 

Külastatud viimati 197o.a., pildiatatud 1964. a. 
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Varangu mõis. 

Peahoone vare. 

Varangu mõis. 

Valitsejamaj a. 

Varangu mõis. 

Kabel. 



131. VARUDI mõis (Wardes). Rüütlimõis. 

Viru-Nigula ~n, Viru-Ni gula kolhoos (Viru-Nigula kihelkond 

Peahoo~ on suur kiviehitus, mis põhiosas ühekordne, paremal 

tiival on hoone kahekorruseline, omab madala soklikorruse. Hoone 

eriosi katavad la.medad viilkatused, kahekordse katuse hari on 

põhikorpuse katuse ga risti, viimane ulatub tema räästani. Rääs-

tad on laialt üleulatuvad, kahekordse osa kolmnurkviilud on pii

ratud kitsa ja profile eri tud karniisiga. Katuse katteks on eter

niit. Esifassaadis kahekordse korpuse kolmnurkviii on keskosas 

kergelt eendatud ja tõstetud, kaetud pealt samuti kolmnurkviilug 

Hoone aknad kõikidel korrustel on keskmise suurusega, ümb

ritsetud krohviääristega. Algsed raamid on muudetud. Aknad on 

asetatud ebaühtlaselt, esineb kahekaupa rühmi tamist. Esifassaadi 

viilus on kitsas ja kõrge kaarega kaetud aken, mille kohal kit

sas kaarfrontoon, tagafassaadi viilus on laiem aken, kaetud lame 

da kaare ga. Hoone esifassaadi s on peaukse ees krohvi tud palkon, 

millel viilkatus. Ehitus on täies ulatuses kaasajal rekonstruee

ritud. Hoone tagaküljel on ühekordse korpuse keskteljel samuti 

puitveranda, mis kaasajal täies ulatuses ümber ehitatud. 

Hoone on ilmselt XIX saj. keskpaiga ehitus, mida täiendatud 

kahekordse karpusega XIX saj. II poole keskel. Hoonet kasutatak-

se elamuna ja ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad on hajali pargi äärtel, suuri 

rühmi ei moodusta. Olulisemad on: 

Tall on suur ja massiivsete proportsioonidega maakiviboone, kroh 

vitud seintega, millel kivide põsed krohvipinnal. Hoonet katab 

seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks eterniit, millel kitsalt 

üleulatuvad räästad. Külgfassaadis on uksed, millel igaühel kit

sas valgmik. Otsafassaadis ja tagaküljel on keskmise suurusega 

1 am ed ad aknad, 12-ruud uli s ed. Pool viilus on kala sabamustriga 

li J 
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laudvooderdusega lakauks. Hoone on ilmselt XIX saj. III veeran

di ehitus. 

Viinavabrik on suur ja liigendatud ehi tu s lõhutud ja krohvikat

teta maakividest. Avade küljed ja nurgad on tanutud paekiviplok

kid est, seotud müüriga hambuvate plokkid ena. Hoone eriosi kata

vad lamedad viilkatused, millel üleulatuvad räästad, katteks 

eterniit. Hoone põhikorpus on kahekordne, masinasaali osa teis

test kõrgem. Avad on kaetud lamedate kaartega, masinasaali ak

nad on aga kaetud kõre;ete kaartega. Need ulatuvad läbi kahe kor

ruse. Teised aknad paiknevad ühtlaste vabedega, alakorrusel on 

väga väikesed, teisel - keskmise suurusega ja kõrged. Raamisti

kud on kõigil akendel kaasaegsed. Ehitusel on metallkorsten. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust või XX saj. algusest. 

Ait on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

viilkatusega, ilmselt hilisema päritoluga, katteks vormikNi. 

Räästad on kitsalt üleulatuvad. Tiibadel on säilunud algsed väi

kesed uksed, millel ruutkalasabamustris voodriga uksed. Hoone 

võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Kuivati on väike, krohvimata, lõhutud maakivist ehitus, millel 

avade küljed ja nurgad on tabutud paekiviplokkidest, seotud müü

riga hambuvate plokkid ena. Hoonet katab üleulatuvate räästastega 

viilka tu sega, katteks laast. Avad on kaetud lamedate kaarte ga. 

Aknad on seejuures keskmise suurusega, 12-ruudulised. Hoonel on 

neljatabulina kõrge telliskivikorsten. Hoone on viinavabrikuga 

üheealine ja samas laadis ehitus. 

Park on keskmise suurusega, on vabakujulise planeeringuga. Pea

hoone ette jääb väga suur ja liigendamata esiväljak, mis omas 

ringtee. Selle väliskülgedel on vabades rühmades puid. Hoone ta

ga on väiksem välu, mis piiratud hoone otsafassaadideni ulatuva

te tihedalt asetatud puuderühmad ega. Puid on grupiti ka kõrval-

li{, 
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hoonete vahel. Valitseb vaher, saar, pärn; on üksikud paplid ja 

kuused. Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud ja pildistatud 197o. a. 



Varudi mõis. 

Peahoone tagakülg. 
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132. VASTA mõis (Waschel). Rüütlimõis. 

Viru-Nigula ~n, Vasta 8-kl. kool (Viru-Nigula kihelkond). 

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mille alakorrus on tegeli 

kult soklikorrus. Peakorruseks on teine korrus. Hoonet katab 

kõrge murdsarikaga kelpkatus, katteks eterniit. Omab laia, profi 

leeritud ja eenduva räästakarniisi. Hoone esifassaad on liigen

datud kergelt eenduvate risaliitidega, keskrisaliit on kolme ak

navahe laiune, külgrisaliitides on üks aken, risaliitide vahel 

on võrdsete vahede ga 4-aknalised rühmad. Räästakarniisi all on 

kitsas, profileeritud vöö, korruste vahel on kitsas simss. 

Hoone peakorruse aknad on suured ja kõrged, osal säilunud 

algne 6-ruuduline raamistik, avad on piiratud krohviääristega, 

mis nurkadel laiendatud. Nagu esiküljel, on tagafassaadis samuti 

aknaid rühmi ta tud, kuid eb asümmeetrilisel t. Soklikorrusel on suu 

red petikaknad, mille allosas on väikesed, lamedad, tänapäeval 

2-ruudulised aknad. Peauks asub esifassaadi keskteljel. Temm ees 

asunud palkon on hävinud. Tagafassaadi s asunud verandast on säi

lunud vaid lahtine rõdu teise korruse ees, mis toetatud lihtsate 

le, n el j atahulis tele telliskivi tulpad el e. Hõdu küljelt laskub 

kitsas trepp, mis toetatud lõhutud maakivist, krohvikatteta, 

kõrgele soklile. Hoone katusel on esifassaadis 2 ja otsafassaadi 

des 1 väike segmentaken kirtekujulise raamistikuga laka valgusta 

miseks. Katusel on sümmeetriliselt 3 korstnapiipu, mis omavad 

simsi ja astmelise profiiliga laia otsakarniisi. Ruumid on hoone 

anfilaadsed, on keskkoridor. 

Hoone võib pärineda XVIII-XIX sajandite vahetuselt, ta on 

varaklassitsistlikus stiilis. Kasutatakse koolina, on r~1uldavas 

seisundis. 

Kõrvalhooneid on väga palju, neist enamik orienteeri tud kas siss 

sõidutee äärtele või moodustavad peahoonega ühtse ansambli. Pal
jud hooned on ümber ehitatud. Olulisemad on: 
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Valitsej~aja on keskmise suurusega ühekordne krohvitud paekivi 

hoone, millel seintest kõrgem eterniitkattega kelpkatus. Räästa 

on väga kitsalt üleulatuvad. Hoone aknad on kitsad, 6-ruudulised 

ja paiknevad põhiosas ühtlaste vahede ga, esineb petikaknaid. 

Katusel on otsafassaadides väikesed segmentaknad kiirtekujulise 

raamistikuga. Hoones on säilrumd mantelkorsten. Ruumid on anfi

laadsed. Ehitus võib pärineda peahoonega samast ajast. 

Sepikoda on väga väike krohvitud paekivihoone. Hoonet katab kit

salt üleulatuvats räästastega kelpkatus, eterniitkattega. Nurka

del on kitsad nurgaliseenid. Vähesed aknad on keskmise suurusega 

9-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Ait on õhukese krohvikattega paekivihoone, mis kaetud laialt 

üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks eterniit. Viimane 

sarikapaar on viilus avatud koos penniga, mis tugevdatud verti

kaalprussiga, selle allots pikendatud ja kujundatud. Avad on 

kaetud lamedate kaartega, esifassaadis on vaid 3 suurt ust, ot

safassaadides ka kitsaid aknaid. Hoone võib pärineda XIX saj. II 

poole keskelt. 

Laudad moodustavad suure ristkülikukujulise hooneteploki, mis 
-

suletud sisehoovi ümber. Põhihooned on kaks paralleelselt aseta-

tud pikka laudahoonet, mis ühendatud otstel vaheehitustega 

(küün, piimaköök). Hooned on krohvitud paekivimüüridega, neid 

katvad viilkatused (lautadel) on üleulatuvate räästastega, kat

teks laast või eterniit, ühel on püstlaudadest otsviil, teisel 

lõhutud maakivist ja krohvimata • .Aknad on ~ä~keeeQ. keskmise suu

rusega, kaetud lamedate kaartega, lo-ruudulised ja asetatud võrd 

sete vahede ga. Hooneid on kaasajal ulatusliku! t rekonstrueeri tud 

algselt võivad nad pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Ait on krohvi tud paekivihoone, keskmise suurusega, kaasajal pi

kendatud laudkauri ga. Hoone on kaetud sein test kõrgema pibolkelp
ka.tusega, katteks eterniit, millel kitsad prof'ileeritud räästa-
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karniisid. Esifassaadi 3 väikest ust on kaetud ruutkalasabamust

riga voodriga. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt. 

~dölistemaja on pikk ja kitsas kivihoone, millest pool krohvitud 

paekivist, teine pool lõhutud maakivist ja krohvimata. Hoonet 

katab lame viilkatus, räästad üleulatuvad, viimane sarikapaar 

ja penn on viilus avatud, katuse katteks on laast. Avad on kae

tud lameda kaarega, sillused tellistest. Ühtlaste vahedega ase

tatud kitsad aknad on 6-ruudulised. Hoone paekiviosa võib päri

neda XIX saj. II poole keskelt, maakiviosa viimase sajandivahe

tuse piiridest. 

Kaev omab kaevumaja, millest säilinud katust kandnud 4 tugevat 

ümmargust poolsammast, mis laotud pae st ja krohvitud. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Tall (?) on keskmise suurusega kõrge paekivihoone, krohvikatte

ga. Teda on katnud kõrge viiikatus (varisenud), millel külgfas

saadides kitsas astmeline karniis. Hoonel on uksed kaetud lame

d at e kaarte ga, aknad on erikujuga ja suuruste ga, valitsevad ki t 

sad ja kõrged paarisaknad, näiteks viilus. Viilu tipus on väike 

ümaraken. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Rehi-kuivati on väga pikk ja õhukese krohvikattega kaetud pae

kivihoone, kus kuivati on rehehoonesse ehitatud hiljem. Hoonet 

katab kaasaegne kõrge ja eterniitkattega viilkatus, algne oli 

samuti viilkatus, vaid lame. Kuivatiruumide väikesed aknad on 

kaetud lamedate kaartega, aknaid on erisuurustes, enamik uksi o 

samuti lamedate kaartega. Hoone keskosas on väike juurdeehitus 

kütteruumile, mis kordab põhihoone vorme ja materjali. Korsten 

on kõrge, tellistest, neljatahuline ning sokli ja astmelise ot

sakarniisiga. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt, täiendatud 

XIX saj. IV veerandil. 

/!l.O 
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~ on keskmise suurusega 2,2 ha ning selgepiiriliselt regu

laarne. Pargi teed moodustavad korrapärasaid süsteeme paralleel 

sete ja ristuvate teedega. On ka ringtee esiväljrutu keskel. 

Kõik teed ei ole alleedega ääristatud, ilmselt osa ka hukkunud. 

Enamus pargist on piiratud madala kiviaiaga, tagaväljak seejuu

res kõrgemate kivipostidega aiaga. Alleed on osalt pügatavatest 

pärnadest, osalt vahtraalleed. Alleedega piiratud ruutudes on 

rühmiti vabalt puid, eelkõige kuuskedega. On neljatahuliste 

krohvitud paekivipostidega väravaid kogu kavatise pikiteljal 

kulgeva tee otstel. Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1967. ja 197o.a. 
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133. VATKU mõis ( Wattküll). Rüütlimõis. 

Kadrina ~n, Viitna sovhoos (Kadrina kihelkond). 

Peahoone on hävinud, temast säilunud mantelkorsten, mis allosas 

neljatahuline kuup, omab vahevõlvi, ülal ühtlaselt ahenev. Hoone 

oli puidust keskmise suurusega ühekordne ehitus, millel oli 

seintest kõrgem katus. Ehitus võis pärineda XVIII saj. lõpust. 

Kõrvalhooneid võrdlemisi palju, nad moodustavad peahoonest sõltu 

matuid suuremaid rühmi, osa hooneid ka sissesõidu tee ääres. 

Ait on väike rõhtpalkhoone tahutud palkidest ja puhta nurgaga, 

mis kaetud vertikaalsete kitsaste kattelaudadega. Hoonet kattev 

poolkelpkatus on laastukattega, räästad on kitsalt üleulatuvad. 

Hoone esifassaadis pool parempoolsest tiivast on taandatud ulu

aluseks, mille talastikku karmavad saledad puidust ümarpostid. 

Aknaid on vähe, nad on väikesed ja pea ruudukujulised, 8-ruudu

ga, piiratud tugevate prusslengidega. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. keskelt. 

Viinavabrik on väga suur kahekordne ehitus, millel keskosa kolme 

kordne, on ka madalaid, ühekordseid juurdeehitusi. Hoone on ehi

tatud krohvimata, lõhutud maakividest kvaliteetses müüritehnikas 

avad piiratud tellistega. Hoonet katavad lamedad, kitsalt üleula 

tuvate räästastega viilkatused, katteks laast, vaid otsviiludes 

on räästad laiemalt üle, viimama sarikapaar ja penn dekoratiiv

selt avatud. Kolmekordse osa katus on hoone pikiteljaga risti. 

Aknad on kaetud lamedate kaartega, samuti erisuurustega uksed. 

Vaid hoone kolmandal korrusel on kaks kõrget ja kitsast, kõrge 

kaarega kaetud akent. Hoone teisel korrusel paiknevad aknad üht

laste vahed ega, on kits ad ja 6-ruuduli s ed. Esif' as saadi ees paik

nev korsten omab kahe majakorruse kõrguse sokli, mis maakivist, 

lõpetatud laia eenduva ja profileeri tud karniisiga, millel jõu

line hammaslõige. Soklilt tõuseb väga kõrge ümmargune telliskivi 
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korsten, millel tipus vahevöö ja lai, profileeritud ja tugevalt 

eenduv karniis, toetatud hammaslõikega. Ehitus võib pärineda 

XIX saj . lõpust ja saj and i vahetus est. 

Toölis~aje on väike ühekordne maakiviehitus, mis laotud krohvi

mata, klombitud maakividest. Hoonet kattis algselt lame viil

katus, mida kaasajal on kõrgendatud. Hoonel on väikesed aknad. 

Ta võib pärineda viinavabrikuga samast ajast. 

Ait-kuivati on keskmise suurusega ühekordne krohvimata maakivi

hoone lõhutud kividest. Hoonet katab väga lame ja üleulatuvats 

räästastega viilkatus, katteks eterniit. Ehitus võib pärineda 

XIX saj. lõpust. 

Rehi on väga suur ja esikülje keskele juurde ehitatud kütteruu

miga, krohvimata, maakiviehitus, lõhutud kividest. Hoonet katab 

seintest kuni 2 korda kõrgem kelpkatus laastukattega ja üleula

tuvats räästastega. Kütteruumil on madal viilkatus. Korsten on 

sale, tellistest ja nelj atahuline. Hoone võib pär"ineda XIX saj. 

IV veerandist. 

Tall on suur krohvimata maakiviehi tu s, mille avad piiratud tel

listega. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks 

laast, räästastel laiad, eenduvad lihtsad laudkarniisid. Avad 

on kaetud lamedate kaartega, algsed aknad seejuures väga lame

dad, 4-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Laut on pikk krohvitud maakivihoone, millel kivide põsed ulatu

vad krohvipinnale. Hoonet katab kitsalt üleulatuvats räästasteg~ 

viilkatus, katteks laast. On erisuurustee aknaid, neist osa la

medad, väikesed ja 8-ruudulised, teised suuremad, piiratud tel

listega ja ruudukujulised, 6-ruudulised. Laut võib pärineda XIX 

saj. II poole keskelt, tema juurde kuulub vä iksemaid abiehitusi. 

Park on väike , tugevalt purustatud, algne lahendus raskelt mää-
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ratav. Põhijoontea oli see vabakujuline, jättes peahoone ette 

väikese avatud esiväljaku. Puid on rühmiti ka mõnede kõrvalhoone 

te ümber (tall). Enamik kõrvalhooneid on aga maastikus halj astu

seta, avatud. 'Pargi põhiliigid on vaher, saar. 'Park on hääbuv. 

Külastatud ja pildistatud 1969.a. 
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134. VEL'J!SI mõis (.tel tz). Hüü tlimõis. 

Rakvere ~n, Kullaaru Aiandussovhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoone on suur kahekordne telliskivihoone, mis laotud puhta 

vuugiga. Hoonet katab lame ja laialt üleulatuvate räästastega 

viilkatus (katteks eterniit), mille sarikajalad on kujundatud, 

viimane sarikapaar viilus avatud, toetub konsooltaladele, mille 

all müüripinnal lamed ad, konso ole meenut avad e endatud pinn ad . 

Nendele toetuvad aZUursed sabloonlõikega tugikäpad . 

Hoone esi- ja tagafassaadi keskosas seinapind eendub 

laialt, kuid mitte tugevalt. Eenduv osa on hoonest·kõrgem, kõr

gem on ka tema viilkatuse hari, mis risti hoone pikiteljele. 

Eendi te viilud on kujundatud analoogiliselt hoone otsafassaadi

de viiludele. Hoone sokkel on puhtalt tahutud graniidiplokkidesi 

Kitsas vahekarniis kulgeb esimese korruse aknalaudade joonel. 

Teise korruse aknalaudade joonel kulgeb laiem, astmelise profii

liga vahekarniis. Põhikorruseks on alumine, mille aknad on suu

red ja kõrged, 6-ruudulised, asetatud ühtlaste vahedega. Esi-

ja dltsafassaadides on nad kaetud kõrge kaarega, mille silluse 

kohal on kitsas kaarfrontoon. Nende otsad on seinapinnal omava

hel vahevööga ühendatud. Tagafassaadis on akende kohal kitsas 

horisontaalne karniis, mille all hammaslõige. Peauks asub esi

fassaadi eenduvas osas, olles keskteljelt nihutatud vasakule. 

Teisel korrusel on väiksemad 4-ruudulised ja kõrge segmentosaga 

aknad vaid otsafassaadides ja eenduvates .lre skosades. Nad on kae 

tud samuti kaarfrontoonidega, mis esi- ja tagafassaadides vabe

vööga ühendatud. Hoone tiibadel on enamik aknaid muudetud, alleE 

on vaid mõned algsed aknad: need on iga põhikorruse akna kohal 

paiknevad 2 väikest P.iluakent, mis kaetud kõrgete kaartega. See

ga moodustab teine korrus hoone tiibadel mezzaninokorruse, eendE 

tud keskosa aga täiskorruse. Hoone otsafassaadides on kahe laka-
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toa akna külgedel ja kohal kolm ümarakent eenduvate tellisääris 

te ga ja 4 ruud uga. 

Hoone esifassaadis on teisel korrusel kaks keskmist akent 

uks-akendena, mis avanevad kitsale rõdule. See omab laia, profi 

leeritud karniisi. Rõdu toetavad jõulised konsoolid, millel vo

luudikujuline tugikäpp. Hoone ees on lai, madal terrass mõne 

astmega parki. Terrass ja trepp on puhtalt tahu tud graniid iplok

kidest. Hoone parempoolsel otsafassaadil on asunud suur puitve

randa, .mis aga ei ole säilunud. Vasakpoolsel otsafassaadil on 

aga põhihoonest kits am ( taandatud esi- ja tagafassaad is), pikk, 

ühekordne juurdeehitus, kiviseintega, mis krohvitud. Katus on 

lame ja laialt üleulatuvate räästastega viilkatus, mille detai

lid kordavad põhihoone katust. Aknad on suured, lamedate kaar

tega, 6-ruudulised, otsafassaadis on ka kolmepoolega suur aken. 

Akendel on karniis aknalaudade all. Juurdeehituse all on kelder. 

Põhikorpuse ruumid on anfilaadsed. Ühtlaste vahedega katu

sele asetatud madalad kor stnapiibud omavad astmelise äär ise, 

mis toetatud hammaslõikest. 

Seega on hoone historitsistlikus stiilis ehitus, mis võib 

pärineda XIX saj. lõpust. Tema kujunduses leidub klassi tsistlik

ke elemente. Hoonet kasutatakse admin. ruumid ena ja korteritena, 

ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid e~ ole palju, nad paiknevad pargi ümber funktsio------
naalsetes rühmades peahoonega ansamblilisel t sidu.matul t, kuigi 

materjal on ka neil sama. Olulisemad on: 

Töölistemaja on suur kahekordne Y~ohvimata kivihoone, mille alu

mine korrus ja otsafassaadid on lõhutud macl{iVidest, teise kor-

ruse külgfassaadid aga tellistest. Avade küljed ja nurgad on lao 

tud tellistega, mis maakivimüüriga seotud hambuvate plokkidena. 

Hoonet katab lame viilkatas laialt üleulatuvate räästastega, 

I 
---- · ~---~--------------~--------------------~------------------------~ 
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katteks eterniit. Sarikajalad on kujundatud, viimane sarikapaax 

viilus avatud. Aknad paikaavad võrdsete vahedega, alakorruse 

omad on mõnevõrra suuremad, 6-ruudulised, teise korruse akende 

raamistik on kaasajal muudetud. Hoone võib pärineda peahoonega 

samast ehitusperioodist. 

Töölistemaja-tall on eelmisest väiksem kahekordne kivihoone, 

kus alakorrus samuti lõhutud maakivist, teine korrus kogu ula

tuses tellistest. Seinad on krohvimata, müüritehnika kordab 

eelmist ehitust (tellisäärised, hambuvad sidemed jms.). Sama

laadne on ka laialt üleulatuvate räästastega viilkatus. Aknaist 

osa alumisel korrusel on kaetud lameda kaarega ja on suured, 

8-ruudulised, osa aga on kaetud kõrge kaarega. Teise korruse 

aknad on väiksemad, 6-ruudulised, osa on ristkülikukujulised, 

osa aga samuti kaetud kõrge kaarega. Aknad paiknevad võrdsete 

vahede ga. 

Hoonega liitub tagaküljel kitsas ja madal tall (?), mis 

laotud krohvimata lõhutuu maakividest, müüritehnikaga, mis kor

dab põhihoone t. Ehi tu st katab 1 ame viilka tu s üleulatu va te rääs

tastega. Hoone võib pärineda XI..X: saj . lõpust. 

Kelder on põhiosas maapealne ehitus, laotud lõhutud maakividest 

ja kaetud tellistest tonnvõl viga. Katus on mätaskattega. Omab 

otsafassaadis telliskivist kitsa viilukarniisi. Eraldi liitub 

keldrile eeskoda, mis viilkatuse all. Uks on raamitud tellis

tega ja kaetud lameda kaarsillusega. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. lõpust. 

Kuivati on võrdlemisi suur ja kõrge kahekordne ja kaheastmeline 

ehitus, millest üks pool on väga kõrge. Mõlemad hooneosad on 

laotud lõhutud maakividest ja avad ning nurgad laotud telliste-

ga, nagu teistelgi kõrvalhoonetel. Analoogilise kujundusega on 
ka viilkatused ( avatu_d sarikad kuJ·und t d · . ' a u sar~kaJ alad J. ) ms. . 

'2? 
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Hoonel on erisuuruste s ja erikujuga aknaid ja uksi, osa ruudu

kujulisi ja väikseid, 4-ruudulisi, osa väikseid ja kaetud lamed 

kaare ga. Ka enamikel ustel on lamedad kaared. Hoone esifassaadi 

on katuses eenduv ärkel, mis toetatud tugikäppadega ulgtaladele. 

Ehitus on puidust, rõhtlaudvoodriga ja kaetud lameda viilkatu

sega. Alumisel korrusel on väike väljaehitu.s, mis maakivist, sa 

ma müüritehnikaga, naJgJg põhihoone. Väljaehitust katab väga 

laialt üleulatuvats räästastega viilkatus, katteks plekk. Kors

ten on kõrge, neljatahuline, omab soklisimsi ja astmelise pro

fiiliga otsakarniisi, mis toetatud hammaslõikest. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. lõpust. 

Viinavabrik on suur ja liigendatud ehitus, mis materjalilt ja 

vormilt kordab eelmist hoonet, on temaga üheealine. 

Park on keskmise suurusega ja vabakujulise planeeringuga. Pargi 

puistu isoleerib peahoone avamaastikust, tagafassaad on avatud 

majandushoonete suunas. Omab väikese väljaku peahoone ees ning 

sügava väljaku tema vasakpoolsel otsafassaadil. Viimane on vaba 

kujulise piiriga. Puistu on hõre, tihedamalt on puid ääreala

del. Domineerivad vaher, pärn, äärealadel on rühmiti ka kuuske. 

Kontrastiks on tuumikus siberi nulgi. Väljakute äärtel on rühmi 

ti sireleid. Peahoone seinad on kaetud osaliselt viinapuuga. 

tlksikuid puid on ka kõrvalhoonete vahel. Pargi äärealal on sis

sesõidu tee juures madal kõr gendik, mis võib tähistada vanema 

peahoone aset. Pargi juurde kuulub suur viljapuuaed, mis piira

tud maakivimüüriga. Selles tellistega laotud väravad. Pargi sei

sund on hea, teed ja pui stu hooldatud. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 196o. ja 1977.a . 

/o 



V el tsi mõis. 

Peahoone. 

Veltsi mõis. 
Töölistemaj a. 

1~1 



. \ 135. VENEVERE mõis ( Vennefer). Rüütlimõis. 

Laekvere k/n, sovhoos 11Kalev" (Simuna kihelkond). 

Peahoone on hävinud jäljetult, tema asukoht on läbitud rekonst

rueeritud maanteega. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad moodustavad peahoonega teataval 

määral seotud korrapärase ansambli. Olulisemad on: 

Valitsej~aja on keskmise suurusega, krohvitud paekivihoone, 

ühekordne, kuid. omab kaasajal osaliselt väljaehitatud lakakor

ruse. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks eter

niit. Kitsalt üleulatuvate räästaste all on fragmente räästa

karniisidest. Aknad on kaasajal moonutatud kujuga. Ehitus võib 

algselt pärineda XIX saj. I veerandist. 

Laut on väga pikk, krohvitud paekivihoone, mis kaetud viilkatu

sega, räästad kitsalt üleulatuvad, katusekatteks laast. Viilud 

on kaetud püstlaudadega. Omab võrdlemisi suuri, 16-ruudulisi 

aknaid. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

T'öölistema,j a-t all? on tema suhte s täisnur ga all. See ehi tu s on 

õhukese krohvikattega paekivist väiksem hoone, mis kaetud laial 

üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks eterniit. Ots

viilud on rõhtlaudadega. Viiiude servadel on laiad tormilauad, 

viilu all lai veelaud. Viil kaunistatud lwcaukse kohal profilee 

ritud liistudest rombiga (petik). Aknad on seintea tagevate 

pruss-lengideea, elamupoolel keskmise suurusega, muudetud raami 

dega. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Laut on väga pikk krohvitud paekivihoone, millest müüris maaki

ve. Hoonet katab poolkelpkatus (eterniit- ja laastkate), millel 

üleulatuvad räästad. On ebaühtlaselt asetatud suuri, lamedaid 

aknaid, 6-ruudulisi. On ka katuseluuke viiikatuste all. Hoone 

on ilmselt XIX saj. III veerandi ehitus. 

(l.,. 
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~dölistem&ja samal ehitusjoonel on keskmise suurusega ühekordne 

puitehitus. Hoone on kaetud üleulatuvate räastastega viilkatu

sega, katteks laast. Viimane sarikapaar ja penn on viilus ava

tud. Seinad on kaetud rõhtlaudadega, viilud - püstlaudadega. 

Aknad on väikesed, 4-ruudulised, ümbritsetud laiade piirdelauda 

dega. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Töölistemaja-töökoda (?) on keskmise suurusega, massiivsete pro· 

portsioonidega paekivihoone, kaetud pritskrohviga. Seintest kõr

gem poolkelpkatus omab laiu, kaldu asetatud lihtsaid laudkarnii 

se, mille all poolviiludes lai vöö. Katuse katteks on eterniit. 

Poolviilu all on samuti lai, lame vahevdö. Boone nurkadel on 

kits ad nur galiseenid • .Algsed aknad on kits ad, 6-ruudulised, 

viilus on väike 4-ruuduline kitsas aken. Kõik avad on ümbritse

tud laiade krohviääristega. Hoone võib pärineda veel XVIli-XIX 

saj. vahetuselt. 

Vesiveski on keskmise suurusega hoone, millel soklikorrus masi

naruumiks tagaküljel ja põhikorrus, mis krohvitud paekivist. 

Teine korrus on puitkarkassiga, kaetud osalt rõht-, osalt püst

voodriga. Viilud on kaetud samuti püstvood riga. Hoonet katab 

üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks eterniit. Aknad on 

erisuurustes, ühtlaste vahedega on nad teisel korrusel. Siin on 

nad suured, ruudukujulised ja 6-ruudulised. Paisu tamm Avijõel 

on laotud suurtest plokkideks klombitud maakividest puhta vuu

giga. Üle tammi kulges varem Rakvere-Mustvee maantee. Veski ala 

korrused või vad pärineda XIX saj. II poole keskelt, ülakorrus 

ja tammi ehitused aga XX saj. algusest. 

~ on keskmise suurusega, rajatud segastiilis. Omas ovaalselt 

maanteega piiratud esiväljaku, mis piiratud tiheda, kitsa puude 

ekraaniga. Peahoone tagaküljel asus väike ruudukujuline väljak, 

millel piirdeks topelt allee pärnadest. Selle taga tiheda istu-
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tusviisiga vab apuistu, selle juures viljapuuaed. Pargi ühel 

küljel vesiveski paisjärv, kuhu avaneb vaateid. Liikidest domi

neerivad pärn, vaher, nendega kontrastis küllalt palju kuuske. 

Viimast on koos saarega palju ka kõrvalhoonete vahel. 

Maantee, mis läbib mõisasüdan t, oli pikalt sillutatud mu

n aki vid ega. 

Park on eb arahuld avas seisundis, esineb võsastu.mist, ma

j andushoonete ümber on puid vigastatud. 

Külastatud viimati 1972.a., pildietatud 197o.a. 
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' 136. VIHULA mõis (Viol). Rüütlimõis. 
-

Vihula ~n, Vihula Invaliididekodu (HalJala kihelkond). 

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

koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 



137. VINNI mõis ( Finn). Rüütelkonnamõis. 

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

Peahoone on väga suur ja erandlik kivihoone, kõrge soklikorru

sega ühekordne ehitus. Ta kujutab suletud ruutu, millel sise

hoov, sissepääsuga külgfassaadidest. Hoone on kaasajal tundu

valt ümber ehitatud, tema tagaküljel on üks tiibadest hävinud. 

Hoone peakorpuseks on teistest laiem korpus esiküljel. 

See on kõrge kelpkatusega kaetud ehitus, millel katteks vormi

kivi, omab murdsarika. Räästakarniis on lai ja profileeritud, 

tema all on kitsas vahekarniis. Väga kergelt on esiküljel een

datud 4 aknavahe laiune keskrisaliit ja 3 aknavahe laiused külg 

risaliidid. Algselt kattis keskrisaliiti attika, mille keskosas 

lisaks oli segmentviil. Yiil oli piiratud eenduva kitsa karnii

siga. Külgrisaliitidel olid katteks attikad, mille pind oli lii 

gendatud. Ka põhikorpuse parempoolsel otsal, seega hoonepleki 

parempoolsel külgfassaadil oli segmentfrontoon, mis piiratud 

profileeritud karniisiga. Põhikorpuse hooviküljel eendub 3 akna 

~ahe laiune keskrisaliit, mis algselt omas samuti laia segment

viilu, piiratud laia sügavalt profileeritud ja eendatud. Viilu

väljas oli kahest lõvist toetatud 2 suurt aadlivappi (stukk): 

Rennenkampff ja Üxküll. 

Liigendatud on ka põhikorpuse seinapinnad. Soklikorruse 

seinad olid rusteeritud risaliitide all nii esi-, külg- kui ka 

tagafassaadis. Korruste vahel kulges lai vahevöö, millel ka 

profileeritud karniis. Risaliitide räästakarniiside all kulges 

Kitsas hammaskarniis (osaliselt säilunud tagafassaadis). 

Põhikorpuse aknad soklikorrusel on väiksemad, ruudukujuli

sed ning algselt omasid 12 ruutu. Peakorruse aknad on aga väga 

kõrged, omasid algselt 8 ruutu. Algselt omasid aknad lamedaid 

krohviääriseid laiendatud nurkadega, mis olid pikendatud all 

'~-. 
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kuni korrustevahelise vahevööni ning ülal kuni aknaid katva 

karniisini. Risaliitide akende kohal olid need eenduvad ja pro

fileeritud, teiste akende kohal lamedamad. Risaliitide akende 

kohal ehiskarniisi all oli lame tahvel, miililel girland (on säi

linud tagafassaadi keskrisaliidil). Esifassaadi keskrisaliitid~ 

pind oli põhikorrusel pidulikuma kujundusega. Neljast aknast 

keskmised kaks akent omasid lameda, profileeritud kaarfrontoo

ni, ääristavad aknad olid aga kummalgi küljel eraldatud pilast

ritega, millel voluutidega komposiitkapiteel. Pilastrite vahel 

olid akende vahel lameda kaarega profileeri tud frontoonid. 

heskrisaliidi taga asub saal. Kogu risaliidi laiuselt oli tal 

lahtine rõdu, mis omas metalläärise ja oli toetatud ealedatele 

eklektilise kujundusega valatud metallsammastele, kokku 5. Sam

maste vahel oli metallist valatud ehispits. Rõdult pääses 

keerdtrepiga esiväljakule. Kaks sokliakende mõõtmetee ja kujun

dusega akent oli ka keskrisaliidi attikas. Aknad olid seega 

rühmitatud 3- ja 4-kaupa, nüüd osalt ka 2-kaupa. hoone algne 

peasissekäik asus erandlikult sisehoovis, tagaküljel asuva 

keskrisaliidi keskteljel, "vapiviilu" all. Siin oli algselt 

nii uks kui ka teda ääristavad sokliaknad, kaetud lamedate 

kaartega. Uks omas varaklassitsistliku kujundusega kaheosalise 

tahveldise. Keskrisaliidi põhikorrusele jääb vestibüül. Teine 

väljapääs oli algselt põhikorpuse esikülje parempoolses külg

risaliidis. See omas metallist valatud konsoolidele ja tugi

käppadele toetuva viilkatuse varikatusena. Tänapäeval on rõdud 

likvideeritud, uksed on külgrisaliitides. 

Hoonepleki külgtiivad on kitsamad ja madalamate katustega, 

ühel neist on osaliselt säilunud algne S-kivikate. Räästru~ar

n iis, samuti akende kuju ja kujundus kordab põhikorpuse vasta

vate elementide kujundust. Ka siin on vaga kergelt eendatud 

kül grisaliidid, parempoolsel külgfassaadil ka keskrisaliit • 

Frontoon oli vaid, nagu märgitud, parempoolse külgfassaadi põ-



' 

- 3 -

ljlikorpusepoolsel külgrisaliidil. Sissesõit sisehoovi, peaukse 

ette toimus selle fassaadi keskrisaliidi keskteljelt läbi kõrge 

kaarega kaetud suurte avade. Selle kaare äär omas laia, profi

leeritud äärise, millel ülal lai lukukivi. Kaare kohal on ruudu 

kujuline 12-ruuduline aken. Säilinud on keskrisaliidi korruste

vaheliselt vöölt tõusvad paarisliseenid, kokku 4 paari, mis 

eraldavad risaliidi kolme akent. Algselt olid neist osa pilast

riteks, millel komposiitkapitaelid. Nende baaside all on pjedes 

taalid. Läbisõit oli algselt suletav suurte ruutkalasabamustris 

laudkattega uksega. 

Hoonepleki vasakpoolses külgfassaadis on keskteljel vaid 

madal läbikäik ja sissepääs majandusruumidesse soklikorrusel, 

samalaadne ava ka sisehoovis, kaetud lamedate kaartega. See 

hoone tiib on ilmselt XIX saj andi lõpul hoovi küljel laiendatud 

ühe ruumide reaga, nii et varasem koridor siseseina ääres muu

tus keskkoridoriks. Laiendus ehitati kogu hoonepleki varasemat 

kujundust enamvähem matkidee kõigis detailides. 

Hoone sisehoovil lisanduvad katustel ühtlaste vahedega 

paiguta tud katuseaknad. Osa neist on väga lamedad ja kaetud ühe 

poolse kaldega katusega, omavad ritta asetatud 4 ruutu. Osa on 

aga veel algse kujuga segmentviiluga kaetud 12-ruudulised man

sardiaknad. Viil omas ka kitsa, profileeritud karniisi. Sellise 

kuju omavad neljast kolm parempealse tiibhoone katuseakent. 

Hoonepleki tagaküljel paiknenud tiib on hävinud, tema ko

hal tungib peahoonesse sobimatult kaasaegne hoone oma tiivaga. 

l965.a. oli säilinud veel algse tiiva madal soklikorrus (reljee 

fi tõmiu tõttu hoonepleki tagaküljel). Selles fassaadis oli alg 

selt kitsad külgrisaliidid ühe aknaga (säilinud tiibhoonete ot

safassaadides) ning kolme aknavahe laiune keskrisaliit, taas 

väga kergelt e endatud. 

Hoone siseruumid on põhikorrusel anfilaadsed, kolmes tiib-
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hoones olid nad algselt ühe tubadereaga ja koridoriga hoovikül- · 

jel. Soklikorrus on enamikus võlvitud lagedega. Esines peegel

võiviga lagesid põhikorrusel, eelkõige saalis. 

Seega on hoone väga huvitava lahendusega ehitus, mis kuju

nenud mitmes järgus. Vanemaks üleminekuperioodi tunnustega 

XVIII saj. II poole, IV veerandi või isegi sajandi II poole 

keskpaiga ehituseks tuleb lugeda laiemat põhikorpust, mille vii 

lus asusid 1783.a. Vinni aadlikooli asutanute vapid. Tõenäoli

selt kooli rajamisel liideti peakorpusele kolm tiibhoonet, see

ga XVIII saj. IV veerand il, kus leida varaklassi tsistlikku kä

sitlust (sissesõit sisehoovi). XIX saj. lõpul üht tiibhoonet 

tõenäoliselt laiendati ning samal ajal ka ehitati historitsist

likus stiilis rõdu. 

Hoone on ümberehitatult kasutusel sovhoosi keskusena ning 

peale 1966.a. kapitaalremonti heas seisundis, kuigi on enamasti 

oma algse dekoori kaotanud. 

Kõrvalhooneid oli mõisas keskmisel hulgal, nad olid valdavalt 

paigutatud pargi äärtele suurtes, funktsionaalsetes rühmades. 

Tänapäevaks on neid keskuse hoonete vahel säilinud vähe, needki 

enamasti ümber ehitatud kujul. Olulisemad on: 

Valitseja-teenijatemaja on suur ja pikk, krohvitud kivihoone, 

millel keskosas pealeehitus puidust. Omab ilmselt kaasajal väl

jaehi ta tud lakakorruse. Hoonet katab kõrge ja üleulatuvate rääs 

tastega viilkatus, katteks eterniit. Ka pealeehitus on kaetud 

samades vormides, kuid lamedaroa katusega. Selle seinad on laial i 

korrustevaheliselt vöölt alates kuni akende laudade joonel kul

geva karniisini kaetud püstlaudadega, kõrgemal rõhtlaudadega . 

Aknad on keskmise suurusega, kaasajal 3- ja 4-ruudulised, aseta 

tud eb aühtlasltl:a;t. Ho one võib algselt pärineda XIX saj. keskelt, 

ta on rekonstrueeritud saj. lõpus. 
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Ait on suur telliskivihoone, millel esifassaad puhta vuugiga. 

Hoonet katab laastukattega poolkelpkatus, millel kitsalt üleula

tuvad räüstad. Otsviilud on püstlaudkattega. Hoone esifassaadis 

on sein ko u laiuselt taandatud, räästas on toetatud otstel 

külgseinte pikendustele, esiküljel aga talasid toetavatele tuge

vatest prussidest tugikäppadele. Uksed on kõrgete kaartega, pa

lestikud krohvitud ja piiratud krohviääristega. Müüre on tugev

datud kontraforssidega . Hoone võib pärineda XIX saj . IV veeran

dist . 

Laut-tall moodustavad nelinurkse hoovi külgedele paigutatud hoo

neterühma. Hooned on krohvitud paekivist seintega, enamuses kae

tud viilkatustega, katteks laast, otsviilud püstlaudvoodriga ja 

räästad üleulatuvad . Omavad erisuurusi ja -kujuga aknaid , kitsas 

test ja 6-ruudulistest kuni lamedate ja 8-ruudulisteni . 

Märkimisväärsem on ehitisterühma esiküljel asuv tall . Sel

lel on seintest kõrgem kelpkatus , katteks eterniit, millel kit

sas ja tugevalt eenduv lihtne laudkarniis . Ühtlaste vahedega ase 

ta tud aknad on kaetud lamedate kaart ega, on 12- ruud ulised . Võib 

leida ka lattrauast sepistatud kisadega trelle . Hooneterühm võib 

põhiosas pärineda XIX saj . keskelt, osalt ka III veerandi st . 

~on keskmise suurusega ehitus, millel pritskrohviga kaetud 

paekivitulpade vahel oli algselt puitsein (nüüd kinni müüritud). 

Hoonet katab seintest kõrgem kelpkatus , katteks laast, räästad 

üleulatuvad. Ehitus võib pärineda XIX saj . keskelt . 

Park on suur, paikneb peahoone ees ja külgedel suure, vabakujuli 

se pargina, mis hoone juurest laugjalt laskuval alal. Algne tee

devõrk on kaasajal täies ulatuses ümber kujundatud uut peaust 

arvest ad es. Põhikorpuse esiküljel . võrdlemisi suur vaba piirjoone 

ga väljak. Peahoone taga asus varem suurem aed ehisaia osadega. 

Maantee P aj ustist Vinni ja Mõdrikule piirab parki kahel küljel. 

\ I 
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Valitsevad puulii Lid on tamm, pärn, vaher; on ka väheselt kuuski 

kõrvalhoonete vahel saari. Pargi seisund on põhiosas väga hea. 

Aed on aga uueks elamuraj ooniks. 

Pargi juurde kuulub väga suur paekmets Vinni tammiku näol, 

mis on loodusliku päritoluga. Selle osad ulatuvad ka maan teeni 

ning üksikpuud ena majandushoonete vahele. 

Külastatud viimati 1975.a., pildistatud 1965.a. 

\~1. 



Vinni mõis. 

Peahoone esikülg. 

Vinni mõis. 

Peahoone si sehoov. 



138. VIRU -J AAGUJ?I pastor aat (Jakob i). Kirikumõis. 

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

Peah~ on suhteliselt suur ühekordne puithoone, millel tube 

lakas hoone otstel. Ehitust katab seintest kuni 2 korda kõrgem 

poolkelpkatus, katteks eterniit, millel üleulatuvad räästad, al 

laudkattega. Seinad on vooderdatud rõhtlaudadega, kusjuures pal 

seinte ristnurkadel on vertikaalsed kattelauad, mis moodustavad 

ebaühtlaselt asetatud liseene. Nad markeerivad seinte pindadel 

siseruume. Hoonel on aknad kõik kaasajal muudetud, v.a. poolvii 

lu aken. See on kitsas, 6-ruuduline. Põhikorruse aknad asuvad 

ebaühtlaselt. Siseruumid hoones on anfilaadsed. 

Hoone võib pärineda XVIII saj. lõpust, ta on peale remonti 

heas seisundis, kasutusel lasteaiana. 

Kõrvalhooneid on vähe, nad on enamuses ümberehitusega mo onu ta tu 

Ait on väiksem paekivihoone, müürid krohvimata. Ehitust katab 

kõrge viilkatus, räästad laialt üleulatuvad, katteks eterniit. 

Sarikajalad on kujundatud. Algsed aknad on kitsad, 6-ruudulised. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist. 

l'ark on väike ja lihtsa vabakujulise planeeringuga. Peahoone 

esifassaad ulatub maanteele, tema otstel on väikesed puuderüh

mad. Hoone taga on suurem väljak, mis läheb küljel ttle majandus 

hooviks. Väljak liitub teisel küljel kiriku pargiga. Valitsevad 

liigid on saar, pärn, vaher. Pargi seisund on hea. 

Külastatud ja pildis ta tud 1968. a. 



Viru-Jaagupi pastoraat. 

Peahoone tagakülg. 



139. VIRU-NI GULA pastoraat (Maholm). Kirikumõis. 

Viru-Nigula k/n, Viru-Nigula haigla ( Viru-Nigula kihelkond 

Ei vaja käsitlemist, kuna an lülitatud 1975.a. koostatud 

arhitektuurimälestiste nimistusse. 



' 

140. VOHNJA ~ ( Fonal). Rüü tlimõis. 

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

Peahoone on suur ühekordne kivihoone pealeehitusega hoone kesk

osas ning madala soklikorrusega. Lakatuba on ka hoone otstel 

ning esifassaadis. Ehitust katab poolkelpkatus, katteks plekk, 

omab laia profileeri tud ja eenduva räästa ja viilukarniisi, mil

lest madalamal astmelise profiiliga vahevöö. Pealeehi tu sel on 

mõlemis fassaadis viilkatus, mille kolmnurkviii omab hoone rääs 

takarniisist kitsama profileeritud ja eenduva viilu- ja räästa

karniisi, ka sellest madalamal on kitsas profileeri tud vahevöö. 

Hoone esifassaad on liigendatud külgrisaliitidega, millel 

karniisi kohal attika. Viimane on krohviäärisega ja lamedate 

nelinurksete petikutega. Fassaadi keskel on aga kitsalt eenduv 

sammasportikus, mille kitsa ja eenduva profileeri tud karniisiga 

katus on rõduks 3 aknavahe laiusele pealeehitusele, selle kesk

mine aken on uks-aknana. Partikuse ühtlaste vahedega asetatud 4 
doskaana orderi samroast on hästi proportsioneeritud. Partikusesi 

vasemal on eenduv lai terrass, muhu avaneb peauks, tema eest 

laskub terrassi lõikuv lai tabutud astmetega trepp. Terrass on 

krohvikatteta, lõhutud maakivid est. Pealeehitus on kujundatud 

laiade nurgaliseenidega ja liseenidega akende va.V:lel. Kahel pool 

pealeehitust on väljaehitistena üks suur katuseaken kummalgi 

poolel. Väljaehitus on puidust, kaetud viilkatusega, mille kolm

nurkviii omab laia, sügavalt profileeritud ja eenduva puitkarnii 

si. 

Hoone tagafassaadil on analoogiline lahendus, siin vaid 

kes1crisaliidi partikust asendab lai pui tveranda, külgrisalii ti

del on attika asemel kolmnurkviilud, mille karniis kordab peale

ehituse viilu vorme. Veranda on külgedelt kaetud suurte akendegc 

esiserval avatud lamedat ühepoolse kaldega katust toetavad 6 sa-

' 1 
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ledat puitsammast, millel tugikäppade asemel azuursed puitehis-

pi tsid. Sama piirab ka räästast. Veranda on varisemas. Verandal 

laskub väga lai trepp aeda, piiratud madala, astmelise äärisef,a, 

mis lõpeb neljatahuliste krohvitud telliskivitulpadega, nende 

pinn ad on petiku te ga, algselt olid postid el vaas id. 

Hoone aknad on kits ad j a kõrged, 6-ruudulised, pealeehi tu

se aknad on vaid vähe madal am ad. Külgri s al ii tid el on esifassaa-

dis aknad asetatud suurde nelinurksesse taandatud petikusse, 

keskel on kahepoolega, temaga liidetud külgedel aga kitsad ühe

poolega aknad, nende vahel on lihtsad liseenid. Vasakpoolses 

külgrisaliidis asus varem peauks, mille ees kõrge sokliga ter

rass ja kits as trepp. Hiljem on peauks viidud sama tiiva keske-

le, samuti on avatud partikuse all asuvast kolmest aknast kesk

mine aken-uksena. Need kolm partikusealust akent omavad seejuu

res kõrgeid kaari. Uus peauks on histori tsistlikud stiilis tah

veldisega, kus esinevad profileeritud liistudega piiratud väl

jad, nurkadel rosetid, keskmisel ki tsal väljal on kvaaderlõike

lised plokid, keskosas on ka lai, profileeritud vahekarniis, 

toetatud nurkadel voluudikujuliste konsoolidega, mis lisaks kau~ 

nistatud kvaaderlõikeliste plokkidega. Seega on tegemist renes

sanslaadis kujundusega. 

Pealisehi tuse kolmnurkviiius on suur segmentaken. Samasugu

sed segmentaknad on kõikides kolmnurkviiludes ka hoone tagafas

saadis. Esifassaadi katuseaknad on suured, 12-ruudulised, taga

fassaadis on samadel kohtadel väikesed segmentaknakesed. Taga

küljel külgrisaliitide keskmist, kahepoolega akent raamivad kül

gedel sügavad kaarnisid. 

Algselt omas hoone ka väikese ja kitsa juurdeehituse hoone 

paremal tiival, mis oli küll madalam põhihoonest, kuid omas te

male analoogilise kujunduse. 

Põhihoone ruumid on anfilaadsed, katusel on võrdsete vahe-

\ 
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d ega 4 korstent, .millel si.mss ja profileeri tud otsakarniis. 

Seega on hoone küpse klassitsistliku stiili ehitus, ilmsel 

XIX saj. II poolest, .mida täiendatud XIX saj. lõpul historit

s1.stlikus stiilis rajati stega (uks, verand a jne.). Hoonet kasu

tatakse .majandi keskuseja ja klubina, ta on remondis, valminud 

osa on väga heas seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju alles, kuigi neid oli arvukalt. Asu

vad pargi äärtel, kusjuures .mõnede fassaadid on avatud tiikide

le peahoone ümber. Olulisemad on: 

Ait on suur krohvitud paekivihoone, mis kaetud suhteliselt lame 

da poolkelpkatusega, katteks laast. Viilu- ja räästakarniis on 

lai, profileeritud ja eenduv, samasugune on peolviilu all. Hoo

ne esifassaadi keskosa on taandatud sügavaks ulualuseks, .mille 

karniisi kannavad kaks pool- ja k'aks d oskaana orderi ü.marsam

.mast. Kummalgi tiival on kolm ava, keskmine uks, äärtel kitsad 

ja 6-ruudulised aknad. Hoonet iseloomustavad head proportsioo

nid. Ta on teostatud klassitsistlikus stiilis ning võib pärined 

peahoonega samast ehitusperioodist. 

Aida vasakul tiival on kõrge .müür, .mis omab kõrge värava. 

Selles kõrge kaarega ava. Väravat katab kolmnurkviil, mille tip 

on ära lõigatud. Viilul on kitsas profileeritud räästakarniis. 

Aida taha jääb väikese majandushoovi juurde abihoonete grupp. 

Valitsejamaja on ühekordne keskmise suurusega kivihoone, mille 

keskosa on kahekorruseline. Müürid on krohvimata, klombi tud ma 

kiviplokkidest kvaliteetse müüritehnikaga. Nurgad ja avade kül

jed on laotud tellistega, seotud müüriga hambuvate plokkidena. 

Hoonet katab viilkatus laialt üleulatuvats räästastega, .millel 

sarikajalad kujundatud, viimane sarikapaar ja penn on viilus 

avatud. Seejuures kahekordse hooneosa katus on risti hoone piki 
teljele. Viilus on väike ümaraken, .mille tellisääris eenduv. 

' 
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Avad on kaetud kõrge kaarega, silluste kohal on kaarfrontoon, 

mille alanurgad murtud. Aknaraamistik on kaasajal muudetud. 

Teise korruse 2 akent on alakorruse omadest väiksemad. Viilus on 

Qillarakna all väike teravkaareline petik. Hoone pärineb 19o4.a. 

(dateeritud raidkiviga) ning on historitsistlikus stiilis. 

Viinavabrik on suur kahekordne krohvitud kiviehitus, mis kaetud 

üleulatuvate räästasteba viilkatusega, katteks eterniit. Aknad 

on väikesed, 6-ruudulised (algsed) ja asetatud ühtlaste vahedega 

Masinasaali 2 akent on väga kõrged, ulatuvad läbi kahe korruse 

ning kaetud kõrge kaarega. hoone juurde kuuluvad väikesed abi

ehi tu s ed. Ehitus ise võib pärineda XIX saj. ±V veerandist. 

Park on väga suur, 10,8 ha. Tema põhikujundiks on allikjärv, mis 

paisutatud viina111ab.i!mu kohal. Järve suurem osa jääb peahoone 

ette, hoone ise on saarel, tema otstel on kanalid, mis ühenda

vad peahoone taga asuva tiigiga. Tiikide äärtel ja kanali te kal

lastel on tiheda istutusviisiga metsapargi ilmeline puistu, mis 

isoleerib pe~oone koos saarega ümbrusest. Vaid viinavabrik ava

neb peahoone vastas tiigil. Hoone ise on esiküljel ~le kitsa 

tee ja avatud mururibaga tiigile. Tag~cüljel on suur avatud vä

li, mis liigendatud tiigi kallastel, eelkõige aga hoone otstel 

suurte vabalt paiknevate puuderühmadega ( põhilistl pärn ja va

her). Hoone seinte äär ed on varjatud madala te dekoratii vpõõsas

te ridadega. Parkmetsas on peale vahtra saart, j alakat, hõbepa

ju. Pargi seisund on hea, perifeerne osa, eriti pargimets on 

võsastunud ja risustatud. 

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 1965.a. 



_, 

Vohnja mõis. 
Peahoone esikülg. 

Vohnja mõis. Ait. 



141. VOORE mõis ( :E'orel). Rüü tli.mõis. 

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

Peaho~ on pikk kivihoone, mille lühike põhikorpus on kahekor 

ruseline, sellele on vasakul tiival liidetud eelmisest vähe 

kitsam pikk ühekordne tiibehoo~e. 

Põhikorpuse esifassaad on kujundatud kahe kergelt eenda

tud 2 aknavahe laiuse külgrisaliidiga, nende vahele jääb samut· 

2 aknavahe laiune seinapind. Tagafassaadis on keskrisaliit, mi~ 

hõlmab seinapinnast kolmandiku - fassaadi kolmest aknast kesk

mise. Hoonet katab lame kelpkatus, katteks eterniit; risaliiti

del on kolmnurkviilud. Räästa- ja kolmnurkviile ümbritsev kar

niis on lai, profileeritud, viiludes on väikesed ümaraknad. 

Hoone ja risalii tide nur gad on kujundatud hambuvate kvaaderli

seenidega. Korxuste vahel on lai, lame vahevöö. 

Põhikorpuse aknad on suured, kaetud kõrge kaarega ning 

piiratud telliste ga, mis laia äärisena e endatud. Müürie;a on 

ääris seotud hambuvate plokkidena. Silluse kaare kohal on kit

sas kaarfrontoon lukukiviga ning alt murtud nurkadega. Aknad 

on 4-ruudulised, asetatud esifassaadis paariti, üks on kesk

osas valgmikuga ukseks. Hoone põhikorpuse tagafassaadis on kes 

risaliidi aknad lameda kaarega, vastav on ka kaarfrontoon, tei

sed aknad omavad kõrge kaare ga avasid. 

Ühekordne tiibhoone omab lameda viilkatuse, mille räästa

ja viilukarniis on lihtsama, astmelise profiiliga. Sokkel on 

laotud puhta vuugiga puhtalt tabutud paekiviplokkidest. Hoone 

aknad on kõik suured ja kaetud lameda kaarega, kujundused sar

nased tagafassaadi keskrisaliidi akendega (äärised, lukukivi, 

frontoon jne.). Aknad on rühmitatud järgmiselt: nii esi- kui 

tagafassaadis on keskteljal üks aken laiemate vahedega eralda

tud, temast kahele poole jääb 3 ühtlaste vahedega rühmitatud 

akent. h.õikide akende kohal on laka valgustarniseks väi~e ümar-
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aknake. Otsafassaadis on viilus põhikorruse akna vormidega, 

kuid mõõtmetelt väiksem viiluaken, mis ääristatud kahe ümarakna 

kesega. Ruumid on põhiosas anfilaadsed. Hoone ees on avar ter

rass kitsa kivitrepiga. 

Ehi tu st võib lugeda XIX saj. II pool e ke skp ai ga hooneks 

(põhikorpus), mida on ilmselt sajandi lõpuveerandil täiendatud 

tiibehitusega. Stiililt historitsistlik, pseudoklassitsistlike 

detailidega. Ehitust kasutatakse klubina, ta on heas seisundis. 

KõrvalhooneiC!_ on võrdlemisi a.rvukal t, nad moodustavad peahooneg 

ühtse korrapärase ansambli. Olulisemad on: 

Vali tsej a.II!.aj_s on kahekordne keskmise suurusega krohvi tud kivi

hoone, mis kaetud lameda viilkatusega, katteks eterniit. Laialt 

üleulatuvaid räästaid toetavad kujundatud sarikajalad, neid 

kandvate kensooltalade otsad on samuti kujundatud. Hoone seina

pinnal on jälgitav, et tema alumine korrus on varem ühekordne 

ehitus. Tema keskteljel on uks, mille kohal oli kolmnurkviil, 

võrdsete vahedega ääristatud külgedel 2 aknaga kummalgi pool. 

Need on keskmise suurusega, 6-ruudulised ja krohviääristega. 

Uks on kitsa lihtsa valgmikuga. 'J.leine korr·u s on hilisem, kõrgem 

Tema aknad on vormilt alumise korrusega omadega võrdsed, vaid 

sillused on lameda kaarega. Aknaid on esifassaadis 3, asetatud 

võrdsete vahedega, kuid nad ei ole kohakuti, alumise korruse 

akendega. 

Seega võib alumine korrus pärineda XIX saj. I poolest, 

teine korrus aga sajandi II poole keskelt või lõpuveerandist. 

Ait samal hoones~usjoonel on suur, krohvitud paekivihoone, mis 

kaetud seintest kuni kaks kõrda kõrgema poolkelpkatusega, kat

teks eternii t. Küldfassaadides ja peolviilu kelbakolmnurga all 

on lai ja nõrgalt profileeri tud räästakarniis. Esifassaad on 

keskosas laialt taandatud ulualuseks, mille ees viie avaga kaa-
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ristu. Kaared on kõrged, toetatud kandadega talumivöödele ning 

neljale väga madalale neljatahulisele sambale. Hoone otsaiassaa 

dides on väga lamedaid pilulaadseid aknaid 8 ruuduga, poolvii

lus on aga suur lakauks. Hoone võib pärineda XVIII-XIX saj andi t 

vahetusel t. 

Ait samal ehitusjoonel teisel pool valitsejamaja on algselt oma 

nud ligilähedaselt sama kujunduse (kaaristu, karniisid jne.), 

kuid hiljem ümber ehitatud viilkatusega hooneks. Ta võib päri

neda eelmisega samast ajast. 

Tall samal ehitusjoonel on väga pikk krohvi tud paekiVihoone, 

mis liidetud eelkirjeldatud aidale. Hoonet katab viilkatus, 

katteks vormikivi, kitsalt üleulatuva räästa all on kitsas lame 

vöö. Aknad on võrdlemisi suured, lamedad ja 6-ruudulised, piira 

tud krohviääristega, paiguta tud ebaühtlaselt. Hoone võib päri

neda XI.X: saj. IV veerandi st. 

Viinavabrik oli suur ja liigendatud ehitus paekivist ja krahvi

tud seintega. Hoonet kattis poolkelpkatus. Aknad on väikesed, 

lameda kaare ga, masinasaali aknad seevastu väga kõrged, läbi 

kru1e korruse ja k~etud kõrge kaarega. Osa ruume on võlvitud 

silindervõlvidega. Hoone on valdavas osas varemeis. Korsten on 

kõrge, neljatahuline ja kõrge pjedestaaliga, otsal kitsas, ast

meÜlle karniis. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, 

täiendatud saj andi lõpul. 

Kuivati on keskmise suurusega krohvitud, ti}lekordne, kuid kõrge 

paekivihoone, mis algselt omas lameda viilkatuse. Seda on hil

jem kõrgendatud. Katuse katteks on laast, räästad on kitsalt 

üleulatuvad. HooneQ. avad on piiratud telliste ga, kaetud lameda 

kaarega, aknad on seejuures suured. Hoone otsal on kõrge muxd

ramp viiluukse all. Tuulelipul on daatum 1895, mis tähistab ilm

selt ehituse lõpuaastat. 
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~on pikk krohvitud paekivihoone, mis omab kaasaegse viil

katuse ja enamuses ü.mb erehi t atud avad. On mõned algsed ruudu

kujulised ja 4-ruu..dulised aknad. Ehitus võib pärineda algselt 

XIX saj. II poolest. 

Silotorn (?) on madal ümmargune paekivihoone krohvitud seinte

ga, kaetud madala 8-kelbaJ.ise laastukatusega, mille räästad 

üleulatuvad. Hoone ühtlaste vahedega väikesed lamedad aknad on 

kaetud lameda kaarega, raamistik 6-ruuduline. Ehitus võib päri 

neda viimasel t saj andi vahetusel t. 

~ on keskmise suurusega ja kaheosaline. Peahoone ette jääb 

avar ovaalne esiväljak, mille äärtel, kuid ka vlhetult peahoo

ne ees on väikseid puuderühmi ja üksikpuid. Väljak on piiratud 

ringteega, kuhu suunduvad kiirteku..juliselt juurdepääsuteed. 

Peatee on suunatud peahoone kahekordsele otsafassaadile küljel 

Peahoone taga on väike väljak ehisaiale ning seda piirab üsna 

tiheda istutusviisiga puistu. 1'ervikuna on istutusviis vabaku

juline, kuigi teedevõrku tuleb lugeda regulaarseks. Puud on 

rühmitatud kontrastiba: tamm-kask, tamm-vaher. On ka suurt ja 

kuuske. Osa kõrvalhooneist on maastikus avatud. 

~rk 

~ivati 
I] 

t:::t Cl 
Ait \Sl. Ait "Tc>\11 

~~ 
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Et mõisasüdamik asub Küti-Mõdriku va1lseljaku joonel, siis 

seda kattev mets on parkmets. Pargi seisund on hea. 

Külastatud viimati 1971. a., pild istatud 1968. a. 



' 

Voore mõis. 

Peahoone esikülg. 

Voor e mõis. Ait . 

6Z 
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142. VORSTI mõis (Sternhof). Kõrvalmõis, kuulus Kiltsi mõisa 
juurde . 

Vä2ke-Maarja ~n, Vao sovhoos (Väike-Maarja kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega puitehitus, mille vanem osa on 

väike ühekordne krohvitud puithoone, ssellele on vasakpoolsele 

otsaf'assaadile liide tud risti kahekordne puidust suurem tiib

hoone, mis on põhikorpuse laiune (ei eendu esi- ega tagafassaa

dis). Tiibhoone seinad on kaetud rõhtlaudvoodriga, nurgad kit

saste vertikaalsete kattelaudadega. Hoone osi katavad viilkatu

sed, katteks eterniit (tiibhoonel) või laast ( põhikorpusel) . 

Sarikajalad on kujundatud, räästad laialt üleulatuvad . Ka vane

mal osal on rõhtlaudvoodriga otsviil. 

Põhikorpuse aknad on keskmise suurusega, kõrged ja 6-ruu

dulised, omavad profileeritud piirdelaudu, on asetatud ebaüht

laste vahede ga. Sama kujuga on tiibhoone aJ.umise korruse aknad, 

siin on vaid aken kaetud ülal kitsa karniisiga . Teise korruse 

aknad on tiibhoonel aga madalamad, ruudukujulised j al2-ruuduli

sed, kaetud samuti karniisiga. Vaid üks aken tagaküljel on 

kitsas, 6-ruuduline. Tiibhoone aknad paiknevad ebaühtlaselt mõ

lemil korrusel. Mõlemi hoone viiludes on väike, kõrge ja 6-ruu-

duline aken. Tiibhoonel on küljel säilinud algne uks, see on 

kitsas, kalasabamustriga vooderdusega ja kitsa valgmikuga uks. 

•reis ed uksed ja eesleo j ad on kaasajal muudetud. 

Hoone vanem osa võib pärineda XIX saj. III veerandist, 

tiibhoone IV veerandi st. Ta on elamuks ning rabuld avas seisun-

d is. 

Kõrvalhooned paiknevad kompaktse rühmana peahoone otsal, ena-

mik varemeis. Olulisemad on: 

Lau t-tall moodustab kahe tiiv aga 11 L 11 -tähe kujulise hoonekomplek 

si, mis säödakööt,iga moodustab hooneterühma majandushoovi ümber 
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Laut-tall on lõhutud maakividest, krohvimata seintega ehitus, 

mille avade küljed ja nurgad on laotud paekiVi[a, seotud müüri

ga hambuvate plokkidena. Avad on kaetud lamedate kaartega. Ka

tused ei ole säilinud. Hoone ehi tu sae ga võib dateerida raidki

vi ga, mis asub peahoone ees: l89l.a. 

Vali ts e j amaj a (?) on väike ma aki vihaone, mis müüritehnikalt ana 

loogne eelmistega. Hoonet kattis viilkatus, millest alles osa. 

See on laastukattega, lileulatuvate räastastega. Pael{ivist lao

tud korsten on astmelise otsakarniisiga, mille all kitsas vöö. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpuveerandi st. 

Karjaköök (?) on väike rõhtpalkehitus ristnurgaga, tabutud pal

kidest. Hoonest l/3 on lahtise katusealusena, mis toetatud pui

dust ümarpostidele. Hoonet katab laastukattega ja iileulatuvate 

räästasteLa viilkatus, otsviilud kaetud püstlaudadega. Hoone 

võib pärineda viimasel t saj andi vahetusel t. 

Park on mitmeosaline, väike. Sissesõidu teel park algab suurema 

parkmetsaga, kus domineerib kaasik kuuskedega, on ka põlismän

de. Sujuv üleminek pargiks peahoone ees. Siin on enamik puid 

loodusliku päritoluga vabapuistuna kaskedest, kontrastike kuu

sed. Täiendatud on hästi valitud gruppidega lehistest, siberi 

nulgudest, pärnadest ja j alakai st. Puud kasvavad vahetult pea

hoone ümber, hoone seinte ääres on kaski. Sellega on antud par

gile suletud ilme. Avatud on vaid peahoone tagakülg, kus asub 

puudega iimbritsetud väike aed. Parci seisund on rahuldav. 

Külastatud ja pildis ta tud 1977. a. 



Vorsti mõis. 

Pea.l-J.oone tagakülg. 



146. ,YÕH:MUTA mõis ( vVechmuth) . Rüütlimõis. 

Tamsalu k/n, Tamsalu sovhoos (Järva-J aarli kihelkond). 

Ei vaja käsitlemist, sest mõis on 1975.a. koostatud arhi

tektuurimälestiste nimistus. 

' 



144. VÕIVERE mõis (Woibifer). Rüütlimõis. 

Simuna ~n, Simuna sovhoos (Simuna kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, mis omab 

soklikorruse ning ruume lakas hoone otsal. Ehitus on kaetud 

kõrge ja laialt üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks 

laast. Sarikajalad on kujundatud. Viiludes kannavad räästaid 

konsooltalad, mille all tugikäpad, viimased on kujundatud tahu

misega (faasi tud). Sekkel on eraldatud laia simsiga. Hoone ak

nad on kitsad ja kõrged, 6-ruudulised. Akende katteks on profi

leeritud lai puitkarniis, mis dekoreeritud ehispitsiga ning 

samalaadsete sabloonlõike ga ornamenteeri tud konsoolidega. Aknad 

paiknevad korrapäraselt vaid vasakpoolses otsaf'assaadis, teised 

on rühmitatud ebaühtlaselt. Otsaf'assaadis on viiluaken äärista

tud ümarakendega. Peauks on asetatud vasakule tiivale, ta on 

kahe poolega, valgmikuga, kuid kitsas tahveluks. fema ees on 

asunud lameda viilkatusega kaetud puitpalkon, mis hävinud. Pea

hoone paremal otsafassaadil on säilinud väike pui tveranda, mis 

samuti kaetud üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks 

laast. Veranda on klaasitud suurte akendega, millel tihe ruudus 

tik erisuuruste s ristkülikuku'j ulistest ruu tud est. Akende all 

on karkassiprusside vahel laudpaneel. Verandal on kõrge paekivi 

$okkel, kust laskub kõrge kivitrepp astmelise äärisega. 

Ruumid hoones on anfilaadsed. Katusel on sümmeetriliselt 

asetatud kaks massiivset korstnapiipu. 

hoone võib pärineda varasemast ajast (ilmselt XlX saj. I 

veerandist), kuid oma tänase ilme on omandanud tõenäoliselt XIX 

saj. II poole lõpul, omades historitsistliku käsitlusega eklek

tilisi dekooridetaile. 

~valhooneid on võrdlemisi suurel arvul, kuid nad paiknevad 

korrapärastea rühmades sissesõidutee ja külgtee äärtel, olles 
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põhiosas peahoonega seotud ansambliliselt. Olulisemad on: 

Ait-valitsejamaja on suur paelcivihoone, millel tube kalakas 

hoone elamupoolses otsas. Ehitus on kaetud laastukattega pool

kelpkatusega. Yiilu- ja räästakarniisid on kitsad profileeri

tud, viimased on poolviilude all krepitud. Nurkadel on kitsad 

nurgaliseenid, seinad aga krohvitud pritskrohviga. Elamupoolel 

on kitsad kõrged aknad, 6- ruudulised , omavad kitsaid krohviääri 

seid. Lakaruumil on sama suur aken, kuid 16-ruuduline neljaks 

jaotatud raamistikus. ida aknad on väikesed ruudukujulised, 

samuti krohviääristega. Kõik aknad paiknevad ühtlaste vahedega. 

Hoone esifassaadi keskosas on arkaadiga ulualune, millel on 

4 kaart kõrgete kaarsillustega. Nende kannad toetuvad talumi

vöödega neljatahulistele kivisammastele (3 tk.). 

See hästi valitud proportsioonidega klassitsistlikus stii

lis ehitus võib pärineda XIX saj. I veerandist. 

Tall tema vastas üle esiväljaku on sama suur ja analoogilise ku 

j undusega krohvi tud paekivihoone ( poolkelpkatus, 4 av aga arkaad, 

jms.), mille algsed aknad on kõik rooonu ta tud kaasajal, arkaad 

kinni laotud. Ehitus pärineb eelmisega samast perioodist ja on 

samuti klassitsistlikus stiilis. 

Kuivati on väike krohvitud paekivist ehitus, ühekorruseline, 

kuid kõrge lakaruumiga. Hoonet katab laialt üleulatuvats räästa 

tega viilkatus, katteks laast. Sarikajalad on kujundatud, viima

ne sarikapaar ja p enn viiludes avatud . Vähesed avad on ristküli 

kukujulised, aknad väga väikesed, ruudukujulised. Uksed on kae

tud kalasabamustris laudkattega. Korsten on madal, kuid väga 

lai, tellistest. hoone võib pärineda XIX saj . III veerandist. 

Laudad moodustavad korraphrase hooneterühma kahe pika ja paral----
leelselt asetatud hoonega, mis ee küljel ühendatud müür i ga ja 

väiksema maj an.du shoone ga nend e vahel. Hoone te vahel on ris tkü.li 
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kukujuline sioeboov. Ehitused on pritskrohviga kaetud paekivi

müüridega ja viiikatuste ga (hilisemad), otsviilud on püstlauda

dest, katuse katteks laast, räästad on üleulatu vad. Enamik lau

tade st on varemeis. N ed võivad pärineda XIX saj . II veerandist 

ja sajandi keskelt. 

Hoone lautade vahel on pritskrohviga kaetud paekiviehitus, mil

le lame poolkelpkatus on laastukattega ja omab astmelise profii 

liga viilu ja räästakarniise. Hoone esifassaadi keskel on suur 

värav, tema~ kahel pool on ruudukujulised suQred petikud, kaks 

kummalgi pool. Ehitus on lautadega samaealine, kujunduselt 

klassi t si stlik. 

Küün samas on osaliselt krohvi tud paekivit.oone, osaliselt pae

kivitulpade vahele villitud rõhtprussidest seintega. hoonest on 

osa varisenud , osa kaetud hilisema viilkatusega, katteks laast, 

otsviilud püstlaudvoodriga. Ehitus võib pärineda XIX saj . kes

kelt . 

Ait on suur ja kõrge ühekordne krohvitud paekivihoone , mis kae

tud viilkatusega, katteks laast. Omab külgfassaadides astmelise 

profiiliga räästakarniise, mis viilude all krepitud . Viiludes 

räästas pea ei ületa müüripinda. Hoone nurgad on kujundatud 

kitsaste, krohvipinda silutud nurgaliseenide ga. Hoone avad on 

kõik muudetud kaasajal, algsetest on säilinud fragmentidena 

krohviäärised . Ehitus võib pärineda XIX saj . keskelt. 

Park on väike, puistu on ainult f ooniks regulaarsele hoonete

ansamblile avamaastikus. Puud on aseta·t.ud väike ste vab ad e grup

p id ena esiväljaku äärtele ja hoonete ümber, jätte s väljaku ava

tuks, samuti on peahoone ees vaid väike s ed dekoratiivpõõsaste 

rühmad. Hoone taga on suur aed, mille äärtel samuti puudegrup

pe. Osa kõrvalhooneid on maastikus avatud. Aia kõrval on väike 
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Põhimõtteline skeem. 

eraldiseisev paplisalu, neid on ka esiväljaku äärtel üksikult. 

Domineerivad liigid on aga pärn, vqher, kontrastiks kuusk, 

aiai mõned nulud, on ka üksikuid lehiseid. 

Pargi seisund on halb, ta on metsistunud ja risustatud. 

Külastatud ja pildistatud 1968.a. 
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Võivere mõis. 
Peahoone esikülg. 

Võivere mõis. 

Valitsejamaja-ait • 



145. VÄIKE-MAARJA pastoraat (Klein-Marien). Kirikumõis. 
-

Väike-Maarja k/n, Väike-Maarja haigla (Väike-Maarja kihel
~li>nd). 

Ei ole külastatud. 



146. ÄDARA~õis (Eddara). Poolmõis. 

Laekvere k/n. "Kalevi" sovhoos (Viru-Jaagupi kihelkond). 

Peahoone on hävinud, temast säilinud asemest järeldub, et hoo

ne oli väike puitehitus. 

Kõrvalhooneid ka kõik hävinud, ka need olid enamikus puithoo

ned. 

Park on väga väike, suhteliselt noore, vabakujulise puistuga 

esiväljaku ümber. Äärtel esineb kuuseridu. On ka kuuskede rüh

mi, nendega kontrasti s müned kased ja paplid. Väljakul paikneb 

madalaid dekoratiivpõõsaid, eelkõige mitmeid enelaliike (pihl

enelas). Park on täiesti metsistunud, maha jäetud. 

Külastatud ja pildietatud 197o . a. 



Ädara mõisa ase. 



147. ÄN'IU mõis (Engdes). Rüütlimõis. 

Väike-maarja k/n, Väike-Maarja kolhoos (Väike-Maarja khlk.) 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mis kaetud 

seintest kõrgema poolkelpkatusega, katteks laast. Räästad on 

külgfassaadides laialt üleulatuvad, poolviiludes kitsalt, alt 

kaetud laudadega. Seinad on vooderdatud alates seklist kuni ak

nalaudade joonel kulgeva profileeritud vahekarniisini püstvood

riga, kõrgemal rõhtvoodriga. Nurkadel on kitsad nurgapilastrid. 

Aknaid on suuri, kolmepoolega, samuti kahepoolega, väiksemaid, 

ruudud on suured, näit. kahepoolega aknas on 3 ruutu. ·ragakülje 

on ka. harilikke, 6-ruudulisi aknaid. Hoone otstel paiknevate la 

katubade aknad poolviiludes on väiksemad, neid ääristavad kit

sad lakaaknad. Kõik avad on piiratud profileeritud ja ülanurka

des laiendatud piirdelaudadega. Aknad paiknevad ebaühtlaselt. 

Hoone esifassaadi keskosast vasakul paikneb peauks, mille 

ees oli algselt võrdlemisi suur puitveranda lameda viilkatuse 

all, millel väga laialt üleulatuvad räästad. Verandast on säili 

nud terrass, millelt laskub kivitrepp kõrge äärisega. Esifassaa 

di paremal äärel on kolmetahuline väljaehitus, mille seinte voo 

der kordab põhihoonet. Väljaehituse külgedel on kitsad, ühepoo

lega aknad, esiküljel aga lai, kolmepoolega. Väljaehitust ka

tab kolme kelbaga katus, mille hari põhihoone k.,.tuseharjast ma

dalamal. Hoone vasakpoolsel otsafassaadil on sellest kitsaro 

väljaehitus ja viimasest omakorda kitsama, algselt viietw1ulise 

verandaga. Kui väljaehitus on kaetud voodrilaudadega, siis ve

randa on kogu ulatuses klaasitud, vaid akende all on püstlauda

dest paneel. Aknad on suured, 36-ruudulised. Nii juurdeehituse 

kui ka verandat katab kelpkatus üleulatuvate räästastega. Mingi 

lihtne esik on algselt paiknenud ka hoone tagafassaadi keskel, 

mis a ga säilinud varikatusena. 
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Hoone siseruumid on põhiosas anfilaadsed, siseruumides 

esineb peegelvõlve ja profileerint_utega laekarniise. Saalis säi 

linud ka parkett. Hoone katusel on eb asüm.meetrilisel t s al ed aid 

ja kõrgeid korstnapiipe, mille ülaosa on laiendatud ja see 

liigendatud lamedate nelinurksete petikutega, lõpetatud astme

lise profiiliga karniisiga. 

Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist, ta on historit 

sistlikus stiilis detailidega, kuid hoone tuumikus võib olla 

säilinud ka vanemaid ehi tusosi, veel XIX saj. keskelt. Hoonet 

kasutatakse elamuna, ta on eb arahuld avas seisundis. 

Kõrvalhoon~ on võrdlemisi suurel hulgal . Nad ei ole peahoone

ga seotud, vaid paiknevad hajali teede äärtel või funktsionaal

setes rühmades, üksikud on peahoone läheduses. Olulisemad on: 

· Ait - keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

laastukattega poolkelpkatusega, räastad kitsalt üleulatuvad. 

Esifassaadis on süm.meetriliselt 3 kõrget ust, millel ülal kit

sas valeznik. Uksed on vooderdatud ruu tkalasabamustr:is. Ehitus 

võ ib pärin ed a XI X saj . I pool e st. 

Kuivati on keskmise suurusega kahekordne hoone, mille otsal 

ühekordne juurdeehi tus. Müürid on krohvimata, lõhutud maakivi

de st, kus kohati kividevahelist krohvi dekoreeritud killustiku

ga. Nurgad on laotud tellistega, müüriga seotud suurte hambu

vate plokkidena. Ka avade küljed on laotud tellistega, äärised 

hambuvate plokkidena. Katusel mõlemal ehitusosal on kõrged, 

laastukattega ja laialt üleulatuvats räästastega viilkatused. 

Viimane sarikapaar ja penn viilud es avatud, sarikajalad ja neid 

kandvate kensoolide otsad on kujundatud. Kahekordse osa alakor

ruse aknad on väga kõrged, kaetud kõrge kaare ga (mõni kinni 

müüritud petikaknaks), mille silluse kohal on kitsas kaarfron

toon. Üks selline petikaken on ka otsafassaadis. On ka räästa 

all mõned ruudukujulised väikesed 8-ruudulised teise korruse 

\l 
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aknad. Juurdeehituse aknad ja uks on kaetud lameda kaarega, 

samasugune on silluse kohal paiknev kitsas kaarfrontoon . Ehitu

se tuulutuskorsten on laudadest ja väga kõree, källekolde korst 

napiip on temast madalam. Ehi tu s võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Rehi on erakordselt pikk, krohvitud paekivihoone, mis oli kae

tud seintest kõrgema poolkelpkatusega. Suured uksed on asetatu~ 

võrdsete vahedega (3 tk. fassaadis). Keskteljele ehitatud kütte 

ruum omab väga kõrge s al eda ja nelj atahulise telliskivikor stna. 

Hoone on varemeis, võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Tall viinavabriku juures on keskmise suurusega, kuid massiiv

sete proportsioonidega krohvitud paekiviehitus, mis kaetud 

seintest kuni kaks korda kõrgema poolkelpkatusega, katteks 

laast ja eterniit. Räästad on kitsalt üleulatuvad. Hoonel on 

mõned suured ja lameda kaarega kaetud uksed, samuti üks kitsas 

ja kõrge, lameda kaarega kaetud aken. Teised aknad on väga väi

kesed, asetatud madalala ja 6-ruudulised. Peolviilus on suur 

lakauks. Ehitus võib pärineda XIX saj. algusest, kuid teda on 

hiljem XIX saj. II poolel rekonstrueeri tud. 

Laut on väga pikk krohvimata ehitus klombitud maakividest, nur

gad ja avade küljed laotud paekiviga, müüriga seotud harnbuvate 

plokkid ena, nurkadel meenut avad kv aaderliseene . Hoonet katab 

kõrge viilkatus, katteks laast, räästad üleulatuvad, viimane 

sarikapaar on penniga viilus avatud. Otsviilud on kaetud püst

laudadega. Aknad on väga suured, asetatud ühtlaste vahedega, 

avad kõik kaetud lamedate kaarte ga. Ehi tu s võib pärineda XIX 

saj. lõpust või sajandivahetuselt. 

Töölistemaja samas on väike krohvimata maakiviehitus lõhutud 

kividest. Avad piiratud tellistega. Hoonet katab üleulatuvate 

räästastega viilkatus, viilud kaetud rõhtlaudadega. Ah1ad on 

keskmise suurusega 6-ruudulised, asetatud ühtlaste vahedega. 
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Hoone on eelmisega ilmselt samaealine. 

Sepi~ on väike, krohvi tud paekivihoone, mis kaetud seintest 

kuni kaks korda kõrgema viilkatusega, katteks vormikivi. Rääs

tad on kitsalt üleulatuvad. Otsviiius on ümaraken. Hoonet on 

hiljem mõnevõrra pikendatud, algne ehitus võib pärineda XIX saj 

III veerandist. 

Viinavabrik on suur ühekordne paekivihoone krohvi tud seinte ga, 

mille keskosa on kahekorruseline. Osa ehitusest omab võlvitud 

keldri. Enamik hoonest on sisse langenud. Säilinud osi katab 

laialt üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks laast. Viima 

ne sarikapaar ja penn on viilus dekoratiivs~lkt avatud, sarika

jalad ja neid kandvate kensoolide otsad on kujundatud. Omab eri 

suurustea aknaid. Parema tiiva aknad on nelinurksed, paheroa 

tiiva ja keskosa aknad on kõrge karu1 eca, piiratud tellistega, 

kaar sillus eenduv. Seejuur es masinasaali aknad on väga kõrged, 

läbi kahe korruse. On ka mõned lameda kaarega aknad. Hoone taga 

on mad<üa, kuid laia kuubikujulise sokliga, väga kõrge ja sale, 

ümmargune paekivikorsten, mille tipp on lõpetatud tellistega, 

omab laia ja eenduva profileeri tud otsakarniisi. Hoone võib pä

rineda pikemast ehitusperioodist XI r saj. II poole keskelt kuni 

viimase sajandivahetuseni. 

Aednikumaja (?) on väike krohvitud paekivihoone, mhekordne ja 

kaetud vormikivikattega viilkatusega, mille alt lauaga kaetud 

räästad on laialt üleulatuvad. Hoonel esineb kit said ja terav

kaare ga lõpetatud 6-ruudulisi aknaid. Hoone pikenduael kulgevas 

osas on samalaadsaid teravkaarelisi uksi. Seega on hoone histo

ritsistlikus stiilis pseudogooti detailidega ehitus, ilmselt 

XIX saj. II poole keskelt. 
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Töölistemaja on pihlc ühekor dne paekivihoone õhukese krohvikat

te ga. Bhitust k atab üleulatuvate räästaste ga ja laastukattega 

viilkatus. Hoone keskmise suurusega akand on 6-ruudulised ja 

kaetud lameda kaare ga. Osa hoonest on sisse langenud, ta võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt või IV veerandist. 

M..1 samas on väike lõhutud maakivist ja p aes't. krohvimata ehitus, 

kaetud laialt üleulatuvate räästastega ja laastukattega. Viima

ne sarikapaar ja penn on viilus dekoratiivselt avatud, sarika-

j alad ja neid kandvate kensool talade otsad on kujundatud. Hoone 

avad, nagu ka nurgad, on laotud paekividega. Uksed on seejuures 

kõrged. Otsafassaadis on suur uks ka viilus. Ehitus võib pärine

da XIX saj. lõpust. 

lend e hoonete juurd e kuulub avar maj andushoov, mis pargi 

poolt piiratud kõrge a.Zuurse puittaraga. Selles kõrged ja mase:i." 

siivsed neljatahulised paekivitulbad, krohvitud ja kaetud laud

kattaga viilkatustega. Ühes laiemas sambas on väike uks, kaetud 

kõrge kaarega. 

Park on väga suur (16,5 ha) ning väga heatasemelises teostuses 

vabakujulisas stiilis. Iv1aantee suunalt algab park allikalise 

toitumisega tiikide süsteemiga. Peahoone asetseb pargi tagakül

jel, tema ette jääb väga suur ja aasa meenutav esiväljak, mis 

liigendatud teede ja dekoratiivpõõsaste rühmadega (põhiliselt 

sirel). Hoone taga on väiksem väljak, mida ümbritsevate puude 

vahelt avaneb vaade maastikule. Ka esifassaad on väljale avatud, 

puid on tihedamates rühmades hoone otstel. Pargi ees servas tii

kide piirkonnas on looduslikku puistut meenutavad kase- ja kuu

serühmad, paigutatud valitud rütmi ga, peahoonele lähemas oaas 

aga on põhiliikideks vaher, pärn, üksikud tammed. Kõrvalhoone

test osa maastiku s avatud , osa piiratud puud ega, s.h. kuuskede

ga (on ka kuuserib a si d). 
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Pargi esiküljel kulteval teel on kaugemal leida alleede 

fragmente. 

Park on rahuld avas seisundis, peahoone ü.mbrus on aga ri

sustatud elanike poolt. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1968.a. 



Äntu mõis. 
1' eahoone esikülg . 

.An tu mõis. 
Peahoone tagakülg. 



, 

148. Ä.RIN.A mõis ( Errinal). Rüü tlimõis, kuulus Koonu mõisa juurd 

Väike-Maarja k/n, Väike-IVlaar ja kolhoos (Väike-~ aarj a khlk.) 

Peahoone on väike puithoone, mille parempoolne tiib krohvitud 

paekiviseintega. Hoonet katab laastukattega viilkatus, mille 

räästad üleulatuvad. Seinad on puitosal vooderdatud rõhtlauda

dega. Aknad asetsevad harvalt, kuid korrapäraste vahede ga, nad 

on keskmise suurQsega, 6-ruudulised ja puitosas laiade piirde

laudadega. Uksel on väike klaasitud eeskoda viilkatuse all. 

Selle aknaruudQd on erisuurustee ri$tkülikud. Hoone vasakpoolsell 

otsafassaadil on pikendusena väike ruum, mis kaetud põhikorpuse 

katusest madalama viilkatusega. Selle hooneosa aknad on samuti 

6-ruudulised, kuid põhikorpuse akendest väiksemad. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist. Ta on kasu tv. 

sel elamuna ja heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on väikese mõisa kohta arvukalt, nad paiknevad 

korrapärase rühmana pargi äärel. Olulisemad on: 

Ait on väike lõhutud ja kergelt klombitud maakividest krohvimat 

ehitus, mille nurgad ja avade küljed on laotud paekivist hambu

vate plokkid ena. lioone t katab kitsalt üleulatuvate räästastega 

ja laastukattega viilkatus, otsviil püstlaudadest. Ehi tu s võib 

pärineda XIX saj. lõpust. 

Kuivati tema kõrval on väike, sama müüritehnikaga ja katusekuju

ga ehitus, millel külgfassaadis väike väljaehitus. Hoone otsa

fassaadi ees on maakiviga ääristatud madal ramp, millele avanes 

väga lai uks, kaetud lameda kaare ga. Uks on hiljem maakiviga 

kinni la~tud, tema sillusesse ~a otsviilu puitseina lõikub uus 

kitsam lakauks. On ka mõned lameda kaarega akna- ja ukseavad 

külgfassaadid es. Hoone võib pärineda IT saj. lõpust. 

Laut on pikk ja väga lai maakivist krohvimata hoone, mille müüri 
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tehnika ja avad e ning nurkade kujundus analoogiline aid aga. 

Uksed ja aknad on kaetud lameda kaare ga, aknad on seejuures 

väike s ed. Hoone katus on kaasajal täie s ulatu ses iimb er ehita

tud koos hoone seinte ülaosa t,a. Ehitus võib parineda IT..X: saj. 

IV veerandist. 

Viin§!§~rik on suhteliselt suur ühekordne maakiviehitus, mil± 

lel lakatube o-Lsviiludes ja madal, võlvitud soklikorrus. Müü

rid on krohvimata, nurgad ja sokkel laotud paekivi st, avad aga 

piiratud tellistega. Hoone keskosas eendub tugevalt keskrisa

liit. Ehitust kattis (fragmentidena säilinud) lame viilkatus, 

mille räästad olid laialt üleulatuvad. Hoone sokkel on eralda

tud simsiga. Aknad on väikesed, kaetud lamedate kaartega, ase

tatud põhiosas võrdsete vahedega. Viiluaken on ääristatud 

ümarate lakaakendega. Korstnast on säilinud massiivne ja kõr

ge nelj atahuline pj ed es taal laia ja lihtsa profiiliea karnii

siga. hoone ehitusaeg on dateeritud raidkiviga: 1882. 

Ait vabriku juures on väike maakivihoone, mis kordab materja

liit ja vormilt eelkirjeldatud aita. On temaga ilmselt üheea

line. 

park on väike. Puid on vaid väheste rühmad ena peahoone ees, 

hoone taga on viljapuuaed, mille ääres samuti vähe sel t puid. 

Domineerib pärn ja vaher. Viinavabriku läheduses on tiik. 

Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud ja pild istatud 1968. a. 

\ 



Ärina mõis. 

Peahoone aiakülg. 

Arina mõis. 

Ait-kui vatid. 


