
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. . 
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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 . 
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V el tsi mõis. 

Peahoone. 

Veltsi mõis. 
Töölistemaj a. 
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