
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? 


