
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. 
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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 
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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. 
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Undla mõis. 

Peahoone esikülg. 

Undla mõis. 

Peahoone tagakülg. 
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