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Eessõna 

Käesolevaga esitame Vabariikliku IXhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni ja Kultuurimälestiste PI koostööna valmi

nud ettepanekud-põhj endused harju raj ooni mõisaarhitektuuri 

riikliku kaitse alla võtmiseks kohaliku tähtsusega arhitektuuri

mälestistena. 

Kaitseettepaneku te vormis tamisele eelne s rida eel töid .N ei st 

mahukamaks tuleb pidada Eesti mõisaarhitektuuri inventariseeri

mist 1976.-1978.aastatel. Laekunud materjali (mõisaankeedid , 

skitsid, fotod jne.) põhjal selgitati välja väärtuslikum osa ni

metatud ehitusmälestiste lõigus. Järgnevalt viidi rajooni esinda

ja osavõtul lhbi provisoorsetes kaitseettepanekutas fikseeritud 

mõisate kohapealne ülevaatus. Selgus, et Harju rajoonis esitatud 

34 mõisast väärivad riikliku kaitse alla võtmist 23 mõisaa~samb

lit (resp. üksikhoonet). 

Allpool esitatakse mõisaarhitektuuri kaitse alla võtmise 

ettepanekud koos täpsemate põhjendustega. Siinkohal olgu vaid ni 

metatud, et kaitse alla võtmise põhjendusi on mitmelaadseid: ar

hitektuuriajaloolised , kultuuriloolised, ajaloolised (seos revo

lutsiooni või Suure-Isamaasõja sündmustega, ühiskonnategelaste

ga) . Kui p eamõisate puhul on olulisemaks põhjendus eks ehituskuns

tiline väärtus kas ansamblilisa terviku, stiili , dateerint,u või 

arhitek~i tõttu, siis abimõisata puhul on selleks sageli nende 

kui senini igasugusest käsitlusest välja jäänud arhitektuurian

samblite unikaalsus. Üksikhoonete osas on püütud võimalikult mak 

simaalselt eri hooneliike registreerida ja kai tseettepanekutes 

fikseerida. Arvesse on võetud ka iga hoone positsioon Eesti NSV 

ehituspärandi üldpildis ja mõisa kui mae::.-asula ajaloolises ning 

maastikulisas situatsioonis. 
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1. Mõisa nimi: A n i j a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Kehra k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kehra sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, mõisaköök, vali tsej a.maj a, ait; park koos 

paekivist piirdemüüriga 

b) põhj endused: 

18.sajandist pärinevas ansamblitervikus eristab dominan

dina peahoone. Hoone on kahekordne, kaetud kõrge täiskelpkatu

sega. Peakorruseks on esimene, teine korrus on l~avand atud 

.mezzanino korrusena. Katusekorrusel on nähtavad neli koonduvate 

lõõridega mantelkorstent. Esifassaadi liigendavad krohvrustee

ringuna seinapinnas eristuvad kesk- ja otsarisaliidid. Fassaadi 

vertikaaljaotust rõhutavad ka varaklassitsistliku vormistusega 

pilastrid. Keskrisaliiti katab atikana vormistatud ballustraadi 

motiividega frontoon. Katusepinda lõikuvad väikesed barokkaknad. 

Ka korstnapiibud on säilinud 18.sajandi vormides. 

Vaesemad kui tähelepandavalt rikkalik välisarhitektuur on 

hoone interjöörid. Viimaseid. on viimastel aastakümnetel kooli, 

nüüd ka sovhoosi vajad usteks kordlJ.Val t ümber ehitatud. Hoone 

praegust kasutamislaadi võib lugeda ebarahuldavaks. Kuigi mõisa

maja on tehniliselt rahuldavas seisundis, näitab hoone kasuta

mine vähest respekti ajaloolise arhitektuuri vastu. Sobivamates 

tingimustes võiks Anija kujuneda aga üheks kaunimaks mõisaan

sambliks kogu rajoonis. 

s 
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Peahoonele lii tub laialdane ning meeleolukas pargiala. 

Peahoone ees küllalt suur tiik ning põlispuud, mis kohati jäta

vad avatuks vaateid peahoonele. Põhiline osa pargist paikneb 

aga peahoone taga. Parki ümbritseb kõrge paekivimüür, milles 

väravad. Pargi kujunduses on hoomatav regulaarsuse taju, 18. sa

j andi mõisaplaneeringule iseloomulikuna seob piirdemüür ka põ

hilisi kõrvalhooneid. Kujuneb varaklassitsistlik ansamblitervik 

- peahoone, valitsejamaja ja ait. Olgu lisatud, et peahoonele 

liitub 18.sajandi vormides mõisaköök. (Täiesti omalaadne nähtus! 

Anija mõisaköök on ainus kaitset vääriv peahoonest eraldi asuv 

köögiehitis kogu vabariigis!) 

Tähelepandavad on massiivsetes proportsioonidas valitseja

maja (säilinud on barokseid sepisdetaile) ning suhteliselt kõree 

S-kivi poolkelpkatusega aidahoone. Põhiplaanilt on hoone kitsas 

ja väljavenitatud, esifassaadi ilmestab kaaristu. Arhitektuu

rilt on hoone võrreldav vabariikliku kaitse all oleva Lihula 

mõisa aidaga. Kuigi hoone on viimastel aastatel mitmeti ümber 

ehitatud, väärib ta säilitamist kui hoonetüüp. Hoone ansambliline 

positsioon nõuab aga ehitise korrastamist ja väärtustamist. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. J!'assaadidekoor. 

3. Peahoone. Vaade tagafassaadile. 

4. Peahoone. Vaade otsafassaadile (esiplaanil mõisaaegne 
köök). 

5. Aidahoone. 

6. Vali tsej a.maj a. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V JJ\lKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: H a b a j a ID õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Kõue k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Habaja sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, töölis te maj ad 

b) põhjendused: 

Peahoone on pikk ja võrdlemisi suur baroksetea proport

sioonides puithoone. Hoone on kaetud kõrge täiskelpkatusega, 

fassaadi liigendavad rühmi ti paiknevad aknad. Katusel on alg

setest mantelkorstnatest säilinud kaks korstnapiipu. Hoone on 

ehitatud 18.sajandi teisel poolel. Otstele liituvad umbes sajand 

hilisemad übekordsed juurdeehi tused. .Arbi tektuuriaj aloolisel t 

väärib hoone barokkarhitektuuri hästi säilinud esindajana tähe

lepanu. Tehniliselt on mõisama ja heas seisukorras, teda kasuta

takse kontoriruumid ena. 

Mõisa töölistemaj ad (kivi- ja pui theone) on ehi ta tud 19. 

sajandi II poolel. Ehituslikult on nad lihtsad, paljukorterili-

sed elamud. Tähelepanu väärivad hooned aga eeskätt kui elav ja 

hästi säilinud dokument meie maaproletariaadi elulaadist ja 

elamistingimustest. Tehniliselt on hooned rahuldavas seisundis. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

to 

J • .Maiste 

K.Tilk 
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l . Mõisa nimi: H a r k u. ID Õ i S 

2. rv:õisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju. raj. 

4. Valdaja, kasu.taj a: ENSV TA Eksperimentaalbioloogia 
Insti tu.u. t 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, ait, sõiduhobuste tall-tõllaku.u.r, karjakastell, 

kasvuhoone tu.gimüür; park. 

b) põhj endused: 

Harku. mõisa hoonete kompleksi näol on meil tegemist huvi

tava, omanäolise ning mitut ehitusperioodi demonstreeriva an

sarnbliga. Mõisa pargis asu. vad arhi tektuu.rimälestisena kai ts e 

alla võetud keskaegsed ordu.lossi varemed. Ka järgnevatel sajan

ditel on Harku. osa Hesti ajaloos olnud väga tähelepanuväärne. 

1710.a. kirjutati Harku.s alla rüütelkonna, Tallinna linna ja 

Tallinna rootsi garnisoni kapitulatsiooniaktile vene vägedele 

(nimetatud sündmusega lõppes faktiliselt Põhjasõda Eestis). 

On teada, et juba rahu. sõlmimise ajal a,1i Harkus kahekordne 

pooleliolev härrastemaja. Tõenäoliselt säilib see 17/18.sajandi 

vahetusel rajatud hoone praeguse mõisamaja kehandis. 

1782.aastal räägitakse ITarku.s ilusalt väljaehitatud mõisa

hoonest, mille alumine korrus on suuremalt jaolt kaljusse raiu

tud. Nimetatud ehitusetapist annavad tunnistust praeguse peahoo

ne plaanilahendu.s, võlvitud sokkelkorru.s, müüritrepid jms. Ka 

mõisru1oone aiaterrassi kujunduses leiame barokset pärimust. 

Kolmas suurem ehitusetapp leidis aset Harku.s l9.sajandi 

keskpaiku.. Praegusel kuj ul ehitati välja hoone pseu.dorenessans

lik peaf assaad. Viimasest annavad tunnistust vertikaalliigenduse 
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rõhutamine I korrusel, uusrenessanslik frontoon, suured ümar-

kaarsed aknad, rõdud, välisuks jms. 

Suurejoonelisele peahoonele liitub laialdane dendropark 

ning ehitusajalooliselt huvipakkuvad kõrvalhooned. 

Peahoone esifassaadi ees moodustub aida ja sõiduhobuste 

tall-tõllakuuri poolt piiratud 18.sajandi mõisaplaneeringule 

iseloomulik cour d'honneur. Aiafassaadil terrassidena laskuva 

pargiosa lõpetab võrdlemisi suur nelja saarekesega tiik. Pargi 

kujunduses vahelduvad muruväljakud leht- ja okaspuutukkade, 

põõsustike ja ilutaimedega. Kuigi juba 17.sajandist on teada, 

et Harkus kasvatati roose, pärineb praegune pargikujundus val-

davalt 19.sajandi lõpukümnetest. 

Võluvad on ansamblisse kuuluvad astmestikviiludega karja

kastell ja pseudogooti tornidega kasvuhoone tugimüür. Viimased 

kujundavad juba eemalt märgatava maastikust eralduva silueti. 

Praegu kuulub mõisahoone EksperimentaalbioloO [ ia Instituu

dile. Instituudi laialdased välissidemed on eelduseks mõisa ta-

valisest suuremale heakorrastatusele . Ka on Harku tuntud 'flallin

na lähedase välj asõidukohana ja vaatamisväärsus ena. öeldu valgu

sel väärib esile tõstmist instituudi poolt peatselt kavandatud 

peahoone eelseisev restaureerimine - kujundab ju Hcrrku sageli 

esimese mulje mälestiste kaitsest ja hooldatusest meie vabarii-

gis. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Sõiduhobuste tall-tõllakuur. 

3. .Aid abcone. 

4. Kasvuh oone tugimüür. 

5. Karjaõue pseudostiilis kivimüür. 

Koosta jad: KRP I peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAllili.I juhtiv inspe kt or 

J . 1\ aiste 

K.'flilk 13 
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1. uõisa nimi: J u u 1 i k u IIl õ i s 

2. Mõisa liik: suvemõis 

3. adress: Harju raj. Saku k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

Juuliku suvemõisa (sks. Höfchen) peahoone on väike ühe

kordne puithoone. Hoone arhitektuur on juugendi, täpsemalt Bal

timaades käesoleva sajandi vahetusel saksa kunsti vahendusel 

levinud juugendivariandi nn. "Heimatkunsti 11 meeldivaks näiteks . 

Hoonele on omane maitsekas ning tagasihoidlik vor.mikõne. bbi

tist katab kõrge täiskelpkatus, katteks punane S-kivi. Peasisse 

pääsu raamistavad lihtsad puidust poolsambad. Nii pea- kui 

mansardkorruse aknad on suured, ruudukujulised (~1ad on raamis 

tatud tiheda ruudustikuga). Välisarhitektuurile iseloomulik 

väljapeetus jätkub ka interjöörikujunduses. Leiame juugendile 

iseloomulikke detaile ja kaunistusvõtteid (juugendvormides uk

sed, trepp jne.). 

Pea.mõisate piduliku, kohati isegi suurejoonelise arhitek

tuuri kõrval pakub Juuliku nauditavat vabeldust. Tallinna suve

.mõisatest on Juuliku üks paremini sä ilinud, seega ka huvipakku-

vam arhitektuurinäide. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
.mõisaarhitektuuri alal 

VM\~I juhtiv inspektor 

J • .JY1aiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: K e r n u m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Nissi k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kernu Invaliididekodu 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, vesiveski 

b) põhjendused: 

Peahoone on suurem kahekordne kivihoone, piirkonna pare

maid klassitsistliku arhitektuuri näiteid. Hoone omab kompakt

seid, tasakaalustatud proportsioone. Esifassaadi ilmestab majes

teetne nelja joonia kapiteeliga sammasportikus. Partikuse laes 

on akantusmotiividega stukkrosetid. Hoone keskteljal asetseva 

suure kahepoole ga ukse kohal on seinapinda liigend av lame neli

nurkne petik. Kogu partikuse laiuselt laskub terrassilt lai ki

vitrepp. Hoone fassaadi ilmestavad kolmnurkfrontooniga kaetud 

otsarisaliidid, rühmiti paiknevad aknad. 

Omalaadse nähtusena meie mõisaarhitektuuri üldisel taustal 

eristub aiafassaad il pavilj onilaadiline sammaspar tiku s. 

Hoone sisemine planeering on invaliidide kodu tarbeks kordu 

valt muudetud, mistõttu ei vääri eraldi käsitlemist. Olgu öeldud 

et ka peahoone ei ole tänaseni säilinud terviklikul kujul. Vara

semal perioodil liitusid hoone otstele ühekordsed portilmsi 

omavate paviljonidega lõpetatud galeriid. Üldilmelt sarnanes 

hoone Valtu 19.sajandi 20.aastatel ehitatud mõisamajaga. 

Kahtlemata vähendab nimetatu hoone arhitektuuriajaloolist 

sisu, kuid ka praegusel kujul on hoone igati väärtuslik. Silma

paistvalt hea on peahoone side ümberkaudse maastiku ning loodu-

sega. Peahoone ees on suur paisjärv. l.aabruses asuvalt maanteelt 

1J 
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saabub mõis asse sissesõidutee; tee ääres poolkaarja põhiplaaniga 

veskihoone. Koos elegen tse kl a ssitsismi vali tud vormides peahoo-

ne ga moodustab veski juba eemalt meeldiva nin g i gati naudi tava 

ansambli. Kah tlemata nõuaksid ae:,a hooned (eriti veskihoone, mille 

tehniline seisund on ebarahuldav) enamat tähelepanu ja arhitek-

tuuriväärtuste senisest paremat eksponeerimist. 

e) fo to d: 

1. Vaade peahoonele iile paisjärve. 

2. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

3. Peahoone. Portikus. 

4. Peahoone. Vaade aiafassaadile. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V Alv1KI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. T~lk 
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1. Mõisa nimi: K i V i 1 0 0 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Pikavere 

4. Valdaja, kasutaja: 

5. Kai ts e alla võ e tavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhj endused: 

m õ i s 

k/n. 

1'eahoone on ühekordne keeruka, kuid elava liigendusega 

historitsistlikus stiilis ehitus. Hoone pea- ja keskaegsete 

linnusevaremete poole pööratud otsafassaad on kujundatud võrd

se pidu~ikkusega. Hoone on kaetud kelpkatusega, mis keskosas 

omab kõrgema, äärtel ja tiibehi tustel madalama harja. Fassaad e 

ilmestavad laiad :{Xohvpiirded ja rõhutatud hammaslõikega katu-

sekarniis. 

Praegune peahoone on ehitatud peale 19o5.aastat, varas em 

hoone põletati. Hoone arhitektuurses labenduses ristuvad hilise 

tudor stiili elemendid üha enam. mõjujõudu omava juugendiga. 

Kahjuks on mõisamaja interjöörid kaotanud palju oma esialgsest 

ilmest. Tehniliselt on hoone heas seisukorras. 

Kiviloo mõisa peahoone on meie hilise mõisaarhitektuuri 

üks ilmekamaid näiteid kogu vabariigis. Huvipakkuva arhitektuur 

se lahenduse kõrval on hoone säilitamisel eelduseks ka mõisa 

soodne, Tallinnale lähedane asend. Hoone rekonstrueerimine puh-

kebaasina võiks olla igati mõeldav ning perspektiivne. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Esifassaad . 

2. Sama (fragment). 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMla juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: K o d a s o o m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Kuusalu k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kuusalu kolhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja, mõisateenijate maja, kuivati , 

sepikoda, küün 

b) põhjendused: 

Mõisaansambli kujunduses on loetavad 18.sajandile iseloo

mulikud jooned. Ansambli keskmes paikneb peahoone, selle ees 

ovaalse ringteega ümbritsetud väljak. Ühekordne paekivist pea

hoone on kaetud kõrge täiskelpkatusega. Tiibadena eenduvad 

hoone otstel t väljaehi tu s ed - moodustub 18. saj andi l ·ossian

samblitele iseloomulik cour d'honneur. 

Hoone põhiosa pärineb 17-18 . sajandist. Põhiplaanis on 

loetav varasem kahe· sümmeetrilisel t paikneva mantelkor stnaga 

mõisamajatüüp. Praeguse kuju omandas hoone l9.sajandi algus

aastatel (arhiivi teadetel). Sellele vaatamata on hoone arhi

tektuuris hoomatavad mõningad b aroksed j con ed: kõrge võlvitud 

sekkelkorruse olemasolu, murdkelpkatus, rühmiti paiknevad ak

nad, raske hoone nurkasid ja keskrisaliiti markeeriv krohvrus

teerin g. Tähelepanu väärib kor s tnapiibu kujunud~s. 

In terj öörikuj unduses d omineer ib klassitsism. Ruumid on 

kavandatud anfilaadsetena, uksepiirded ja tahveldised annavad 

tunnis tu st 19. saj andi al guskümne te lihtsast ning trad i taiooni

pärasest tisleritööst. 
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Peahoone vastas paiknevad kaks kivihäärberit. Neist parem

poolne on ümber ehi ta'tud kahekord seks elumaj aks, vasakpoolne on 

aga säilinud oma algsetas gabariitides. •luhooneks ümberehitatud 

häärberi ette on istutatud puid, mille võrad varjavad ansambli 

suhtes negatiivselt mõjuva ehitise. 

Arhitektuuriajalooliselt väärib tähelepanu ka massiivsetes 

(arhailistes) proportsioonides valitsejamaja . Hoone keskel man

telkor sten. 

Luues sobiva miljöötsooni ümbritsevad ansamblit kiviposti

dega heinakiii.in vasalml t, paremalt aga mõnevõrra eemal paiknevad 

kuivati ning sepikoda. 1'-lii kuivati kui sepikoda on heades pro-

portsioonides paekivihooned . l'ITõisa sepikoda on ainus kai tseette

panekutes esitamist vääriv sepikoda Harju rajoonis. 

Momendil seisab enamik ansamblisse kuuluvate st hoone te st 

kasutamata . Kuusalu kolhoosi initsiatiivil on aga kavas ansambli 

kohandamine kolhoosi puhkebaasi vajadusteks. 

e) fotod: 

1 . Peahoone. Vaade esifassaadile . 

2. 'Peahoone. Vaade aiafassaadile. 
3. Valitsejamaja. Vaade esifasaaadile. 
4. Kuivati. 

Koostajad: 

KRPI pe aspe tsialis t 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. M5isa nimi: K o s e - U u e m 5 i s a m 5 i s 

2. Mõisa liik: peam5is 

3 . Aadress: Ilarju raj . Kuivaj5e k/n. 

4 . Valdaja, kasutaja: Kese ~riinternaatko ol 

5. Kaitse alla v5etavad hooned : 

a) ettepanekud: 

p"eahoone koos pargiga, pargi väikevormid e, ka.beli ja 

rohtaia kivimüüriga; väravapostid ( obeliskid). 

b) p5hjendused: 

Ansambel omab suure, ~irita j5e looklevatele kaldaterras

sidele orienteeri tud vabakujundusliku pargiala. Mõisasüdamik 

paikneb poolsaarekujulisel neemilml Pirita j5e kääru.s . Peahoone 

ette jääb suur avatud väljak, mis on raami tud ringteega ning kül

gedelt liigendatud puudega. Hoone aiafassaadilt saab alguse par

gisüvamikku (kuni kabelini) kulgev pargitee. 

Peahoone arhitektuuris väärivad eeskätt tähelepanu jooned, 

mis lubavad ehitisel pääseda mõjule miljööd kujundavas tähendu

ses. Märgime, et m5isamaja on mitmel korral ümber ehitatud. Kir

j alikel teadetel v5ime hoone ehitus tr adi tsioonis leida jälgi vä

ga vanasest ehitusperioodist, s. o. 17. saj andi st. Praegusel kujul 

pärineb hoone aga 19.sajandi teisest poolest. Hoone arhitektuuris 

.aimame kokkupuutepunkte mitmete vaadeldaval ajajärgul väljaehi

tatud m5isamajadega ~estis (vrdl. Käru, Rapla rajoonis, Avanduse 

Rakvere rajoonis jmt.). Kese-Uuemõisa eristub aga nii stiilipuh

taroa vormikõne kui ka kvali teetsema teostusega. Ka on pargisüga

vikust hoonele avatud mitmeid suurepäraseid vaateid. 

~ii nagu märgitud, on hoone viimasel ajal kaotanud m5ndagi 

oma esialgsest arhitektuursest v5lust. Täies ulatuses on välja 

ehitatud teine korrus (&lgselt ühekordsed galeriid), hoone loo-

~I 
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denurgale liideti 60-ndatel aastatel viimasega arhitektuurselt 

täiesti mittesobiv silikaadist kolmekordne uus õppekorpus. 

Erilist tähelepanu väärib peahoone keskkorpuses paiknev 

maalingutega (19.sajandi teine pool) saal, mõned siseuksed jmt. 

Pargiarhitektuuris nõuaksid säilitamist rohtaia kivimüür 

(on hästi säilinud ning mõjub pargi taustal dekoratiivsena), 

mõned pisiskulptuurid, kõrgele kivi j alale toetuv lilleurn ning 

latern koos metallpostiga valitsejamaja ees. Märgi tagu ka mõi

sasse saabuva peatee ääres asuvaid graniidist obeliski kujulisi 

ki viposte. 

Omaette vaatamisväärsuseks on ansamblist paraja jalutus

käigu kaugusel asuv pseudogooti kabel. Telliskivi, graniidi ja 

delomiidi vahelduv kasutamine annab hoonele erakordse maalilisu-

se ning dekoratiivsusevõlu. Kahtlemata on ehitis üks kaunimaid 

neogooti arhitektuuristiili näiteid kogu Eestis. Ka kabeli por

taali kohal asetsevat Ue.xküllide raidki vist vapp-epit aafi võib 

lugeda silmapaistvaks kunstinäiteks. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade tagafassaadile. 

2. Kabel. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V.AiilKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. I11õisa nimi: K 0 s t i V e r e m õ i s 

2. Iviõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Jõelähtme k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: l\.Os ti vere sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, viinavabrik, karjalaudad, sepikoda, sõiduhobuste 

tall-tõllakuur, aidahoone; park 

b) põhjendus ed: 

Peahoone on suurem kahekordne kivihoone, mis algselt omas 

kõrge kelpkatuse. Peale 1So5.aasta põletamist asendati viimane 

aga madalama plekk-katusega. Suures osas taastati aga esialgsel 

kujul hoone eksterjöörid. Hoone keskosas eendub laiade krohvli

seenidega piiratud ning kolmnurkfrontooniga kaetud keskrisaliit. 

Frontooni viiluväljas kaks väga heas teostuses stukkvappi. Vapid 

on kaunistatud akan tusmotiividega. 1~ ei st vasakpoolne kuulv .. b von 

Brevern 'ile, parempoolne Stael von Holsteinile. Ka peauks on 

kaunistatud stukkornamentikaba, on kaetud lill- ning paelvööd 

omava lainj a fr on tooni ga . Ukseava ääristavad akan tuslehe motiive 

omavad pilastrid. 

Hoone peakorruseks on II korrus, mis markeeri tud kõrgemate 

a~endega. hlumise korruse aknad paiknevad märkimisväärselt mada

lal. Hoone vasakule tii vale on juba 19 o5. aastast lisatud ruumide

rida, mis kahtlemata vähendab ehitise tasakaalustatud proportsioo 

nidest tulenevat arhitektuureet mõju. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, r:.ad moodustavad funktsionaalseid 

gruppe . Hoone on orienteeritud L .. ostivere jõele ja sellega ristu

vale teele. Peahoone t.,a on vahetumalt seotud aid ahoon"e ning sõidu 

hoouste tall-tõllakuur. Ülejäanud kõrvalhooned jäävad härraste-

majast kui ansambli domincmdist eemale . .uruldi ehi tis$ena vääri-

3.C 
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vad tähelepanu suur neljast küljest suletud karj aõu, viina.vab

rik ning harju rajooni mõisaarhitektuuris erandnähtusena säili-

nud sepikoda . 

Kõik mõisaansamblisse kuuluvad hooned on paekivist ning on 

tehniliselt heas seisukorras. Mõisahoone te hoold atust tuleb lu-

geda silmapaistvalt heaks . 

Vb.heldane pargiala (4,5 ha) koosneb põhiliselt kahest 

osast. Pargi esiosa moodustab nelinurkne ala peahoone ees . Vii-

mane on teest eraldatud madala müi.iTiga . }<imetatud alale on paigu 

tatud vähesed, kuid htisti valitud puud. Suurem pargiosa on majan 

dushooneist eraldatud tee ning jõe ga. femast enamiku haarab enda 

alla vilj apuuaed , mis tagaservas läheb üle väikeseks pargimetsa 

ilmeliseks puistuks. 

e) f'otod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2 . Peahoone . Vaade aiafassaadile . 

3 . Kõrval.Looned . 

Koostaj c..d : 

KRPI peaspetsialist 
mõisaurbi tektuuri al al 

V.AlVlKI juhtiv inspektDr 

J . Maiste 

K.Pilk 

3.( 
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1. Mõisa nimi: K u mn a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. 

4. Valdaja, kasutaja: 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone (vana, uus), valitsejamaja 

b) põhj endused: 

Ku.mna mõisaansamblisse kuuluv hoonestus moodustab tähele

panuväärse, meie mõisaarhitektuuri üldisel taustal aga mõnevõr

ra eripärase koosluse. Kõrvuti paiknevad kaks peaboonet. Neist 

vanem pikaks vanitatud põhiplaaniga puithoone pärineb valda

valt 18.sajandist. Lisandid (pitsdekoor, lahtine veranda esi

fassaadil, akende pealsed karniisid jmt.). on aga 19. sajandi 

lõpukümnetel populaarsust võitnud nn. 11 venepärase arhitektuuri

stiili 11 ilmekaks näiteks. Nimetatud arhitektuuristiili algeid 

peaksime otsima eeskätt vene talurahvaarhitektuurist. 19/2o.sa

jandi vahetusel levisid venepärased ehitustõtted ka Balti mõisa

arhitektuuris. Kumna on siin üheks detailirikkamaks ning pare

mini säilinud näiteks. 

Vana peahoonega ühel joonel paikneb uus esindusliku sam

masportikusega kahekordne mõisamaja. Hoone on rajatud käesoleva 

sajandi alguses (1913?). futvudes hoone põhiplaaniga näeme, et 

mitte mingil juhul ei saanud ehi tis olla sobiv elamiseks. Lõvi

osa põrandapinnast haaravad enda alla esimesel korrusel vesti

büül ja teisel korrusel saal. Ilmselt on antud hoone puhul tege

mist ee skätt pidulikeks vastuvõttudek s mõeldud ehitisega. 

Võib oletada, et ajal, mil vana suhteliselt tagasihoidliku 
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puithäärberi kõrvale raj a ti uus paviljonilaadiline ehitis, vii

di läbi ka eelpoolnimetatud hoone rekonstrueerimine. Omaniku 

maitses võime oletada teat ud kal duvust slavofiilsusele ning 

pompöössuse taotlust~ Meie arhitektuuri üldises kontekstis mõju

vad a ga hooned kahtlemata huvipakkuvatena, viimaste lähem uuri

mine võiks päevavalgele tuua mõnegi huvitava ajaloolise või ka 

kultuuriloolise seiga. 

Ehituslikult laadilt seostub nimetatud hoonetega mõisasse 

saabuva tee ääres paiknev valitsejamaj a. Ka nimetatud maja on 

kujundatud venepärasest maitsest lähtuvalt. 

Tehniliselt on kõik nimetatud hooned keskmises seisukor-

ras, vääriksid aga sobivamat eksponeerimist ja kasutamist. 

Perspektiivse funktsioonina pakuksime siinkohal Tallinna-lähe

dase teemaja (restorani) või mõne muu taolise ettevõtte raja

mise võimalusi. 

e) fotod: 

1. Vana peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Uus peahoone. Vaade esifassaadile. 

3. Valitsejamaj a. 

Koostaj ad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J . Maiste 
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1. Mõisa nimi: K õ 1 t s u m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Klooga k/n. 

4 . Valdaja, kasutaja: Klooga III Pioneerilaager 

5. Kai ts e alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

Kõltsu mõisamaja on ühekordne eklektilises kujunduses 

puithoone. Hoone arhitektuuris hoorname vene ehituskunsti mõju

tusi. Ehitis on äärmiselt liigendatud, omab rikkaliku puitpits

dekoori. Ka asub torni kattev kõrge telkkatus esifassaadis do

mineerival kohal. Üldilmelt meenutab hoone tuntud kunstimetseeni 
I 

ja Kreenholmi vabriku omaniku Stieglitzi 1 arvas asuvaid elamuid. 

1883.aastal Klooga mõisa maadele rajatud Kõltsu mõis oli 

kavandatud ilmselt su vemõisana. Suvi tuskohana pakub eeliseid 

mõisa soodne asend. Klooga liivarannast lahutab mõisamaja luite

männik ja metsapark. 

Praegu on hoone heas tehnilises seisundis, teda kasutatak

se pioneerilaagri keskushoonena. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Vaade aiafassaadile. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VJ~1XI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: L a i t s e m õ i s 

2. mõisa liik: peamõis 

3 • .Aadress: Harju raj. Vasalemma k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: vabariilüik Raadio-Televisiooni 

Saatekeskuse Raadiojaam nr.l. 

5. Kai ts e alla võ etavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone koos pargiga 

b) põhj endused: 

Stiililt võime Laitse härrastemaja arvata Eesti tüüpili

semate ja paremate neogooti ehituste hulka. 

Kahekordne paekivist mõisru1oone omab küllaltki vaba, põhi

plaanis ebasümmeetrilise lahenduse. Masside jaotuses on taotle

tud eelkõige maalilist mõjuvust. Ideaalina on ilmselt silmas 

peetud veidi sõjakat keskaegset lossi. 

Peamiseks teguriks üldlahenduse õnnestumisel on hästi 

lei tud pr op or tsioonid ja terviklikkus. Igast külje st vab alt 

vaadeldaval mõisahoonel on võrdselt heal tasemel läbi töötatud 

kõik osad, nii üldlahendus kui üksikud detailid. 

Kompositsiooni ebasürumeetrilisust rõhutab nurgatorn, taga

fassaadile avaneb lahtine galerii. 

Silmapaistev on materjali ja müürilao kvaliteet. Hoone 

eksterjööris on saavutatud meeldiv värvikooskõla~ seinte üht

lane helehall harmoneerub suurepäraselt katuse tumepunasega. 

Vasalemma härrastemaja puhul on eeskätt lähtutud inglise 

gootikast. Tudorstiilile i seloomulikLllla rõhutatakse vertikaal

seid jooni, mida tasakaalustavad horisontaalsed aktsendid. Nime

tatud kunstistiilile iseloomulikuna esineb j ä ik karniis akende 

kohal . 
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Ehituslikult laadilt võib 189o-92.aaszatel ehitatud mõisa-

hoonet võrrelda Hc>..rju raj ooni s Vasalenuna härrastemaj aga. Viimase 

autoriks on peetud 19.sajandi lõpukümnete Tallinna üht tuntumat 

arhitekti Tõnismägi 10 projekteerinud K.Wilckenit (Vt. E . Eha

tamm, Vasalemma mõisa ajalooline õiend. Tallinn 1978). 

Peahoonele lii tub hästi planeeritud vabakujuline pargiala. 

ümber peahoone paiknevad põlispuud varjavad hoone eemalt, här

rastemaja dekor atiivne müüriladu ning romantiline välisarhitek

tuur kon trasteerub meeldi val t pargipuude roheluse taustal. 

e) fat od: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Võlvitud laed peahoone põhikorrusel. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuur i al al 

VAMKI juhtiv inspektor 

J . Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: L e h o 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3 • .Aadress: Harju raj. Keila k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Vasalemma sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, häärberid, ait, sõiduhobuste tall-tõllakuur, 

kuivati-ait, rohtaia kivimüür 

b) põhjendused: 

Lehola on stiilne 18.sajandist pärinev mõisaansambel. 

Kesksel kohal paiknevala peahoonele lii tu vad kaks vahemüliriga 

ühendatud kivihäärberit (oletatavasti valitseja- ja teenijate

maj ad). Hoonete kõrged poolkelpkatused kujundavad siluetina 

eralduva hooneterea, milles peahoone eristub tänu oma gabariiti

dele ning arhitektuuri suhteliselt pidulikumale laadile. 

Mõisa peahoone omab baroklikke tunnusjooni: kõrge täiskelp

katus, rühmiti fassaadil paiknevad aknad, eripärane sisemine 

planeering jmt. ~sifassaadi ilmestab hoone keskel olev segment

kaarse aknaga kolmnurkfrontoon. Märgitagu ka hoone paremal tii

val paiknevat 19.sajandi teisele poolele iseloomulikes vormides 

välisust. 

Hoone peakorrust jaotab silindervõl videga keskkarider. 

Saal paikneb akendega lõuna suunas. Interjöörikujunduses vääri

vad esiletõstmist rokokooilmelised originaaltahveldistega uksed. 

Peahoone ees avaneb cour d'horu1eur'ina kujundatud esiväljak. 

~aremalt piirab välj akut sõiduhobuste tall-tõllakuur, vasakult 

puidust talurru1vaarhitektuuri elemente omav aidahoone. Vasakult 

sulgeb ansambli ühtseks tervikuks rohtaia kivimüür . 
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Mõisaasula majandusõu pailmeb peahoone taga. Viimase kujun-

damisel on oskuslikult kasutatud maapinna vahelduvat reljeefi 

ja jõekallast. Esile tõstmist väärib suhteliselt hästi säilinud 

ait-kuivati ühe hoonena. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Siseuks. 

3. Ait. 

4. Ait-kuivati. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V AI1:KI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: M a a r d u m õ i s 

2. r.õisa liik: peamõis 

3. .Aadress: Harju raj. Jõelähtme k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kastivere sovhoos 

5. Kai ts e alla võ e tavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, sõiduhobuste tall-tõllakuur, ait; park koos 

paekivist piirdemüüriga 

b) põhj endused: 

11aardu mõisa peahoone omab küllalt pika ning huvipakkuva 

ehi tu saj aloo. Varasemad ehitusosad võib teatud reservatsiooniga 

dateerida keskaega, s.t. perioodi, mil mõis eksisteeris Pirita 

kloostri nn. lauamõisana. Viimasest annavad tunnistust eeskätt 

me ie mõisaarhitektuuri üldisel taustal kõrgelt hinnatavad sekkel

korrusena rajatud keldrid. Keldrid on kõrged, kaetud servjoon-

ja tonnvõlvidega. Detailikäsitluses leiame gooti arhitektuurile 

iseloomulikke jooni. 

Põhiosas on ehitis kahekordne barokse liigendusega paekivi

hoone. Ehituslikult laadilt omab hoone kokkupuutepunkte 18.sajan

di esimesel poolel rajatud Palmse mõisamajaga. Maardu mõisa fas

saadidekoor pärineb aga 18.sajandi teisest poolest, varaklassit

sismi perioodist. Tähelepanu väärivad ka hoone suurepärased in

terjöörid. Põhiliselt on need historitsistlikud, teostatud 19. 

sajandi teisel poolel. 

Mõisahoonet ümbritseb avar, nüüd suures osas ka heakorras

tatud pargiala. Peahoone taga asub kõrge paekivimüüriga piiratud 

rohtaed, hoone ees ringtee ning kaaristuga sõiduhobuste tall-tõl

lakuur. 1\.nsamblilisellli •seostub ehit is peahoone ga . 

Eeskuju andvana võiks Maardu ajandada taastama ka paljusid 
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teisi halvemas korras olevaid mõisaansambleid Harju raj ooni s, 

laiemalt kogu vabariigis. 

Positiivsena Maardu puhul tõstaksime esile lõpujärgus 

olevaid remont-restaureerimistöid. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Vaade aiafassaadile. 

3.-5. Peahoone. Interjöörid (hiljuti restaureeritud). 

6. Aidahoone. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAIVIKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: M u r a s t e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3 • .Aadress: Harju raj. Harku k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Muraste Lastekodu 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

Muraste mõisa peahoone on 19.sajandi teise poole histo

ritsistliku mõisaarhitektuuri silmapaistev näide. Kõrgel sok

lil paiknev kivihoone on kahekordne. Hoone arhitektuuris esi

neb nii järelklassitsistlikke kui ka uusrenessanslikke stiili

elemente. 'P eafassaadi kujunduses domineerib klassikaline süm

meetriataotlus; analoogiliselt on .kujundatud ka otsafassaadid. 

Hoone tagakülje kujunduses leiame aga ilmsaid mõjutusi renes

sanslikust arhi tektuurist: fassaadi keskosas lõikub seinapinda 

kõrge kaaristu, fassaadi vasakult tiivalt tõuseb neljakorru

seline ruudukujulise põhiplaaniga torn. 

Hoone sümmeetriliselt asetuvarl keldriruumid on kaetud 

servjoon- ja silindervõlvidega, esimese ja teise korruse in

terjöörid on lahendatud järelklassitsistlikus laadis. 

Ilmekas on laia paekivi trepiga polügonaalne trepikoda 

- vestibüülis t lahutab teda azuurne klaasi tud vahe sein. Viima

ne on tisleritöö meisternäiteid. 

Esindusruumid asusid alumisel korrusel. Pidulikemaks 

ruumideks on hoone keskosas paiknevad vestibüül ning saal. 

Saali ümber paiknesid elutoad, ma gamistoad paiknesid teisel 

korrusel. 
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:rvli tmes alakorruse ruumis on säilinud profileeri tud lae-

karniise, alles on kamin, ühes ruumis näeme tervet seina täit-

vat baroksete voluutidega raamatukappi. Ülakorruse ruumide ku

jundus on lihtsam. IV'1ärgitagu siiski taskaana orderis poolsam

mastega kujundatud rõduukseavasid. 

Muraste mõisamaja ehitamisajaks võib lugeda 188o.aastaid. 

Märgime, et hoone arhitektuuri on seostatud mitmete samal ajal 

rajatud mõisamajadega Eestis -näiteks Kaagjärve mõis Valga 

rajoonis, Väinjärve Paide rajoonis (A.Hein, Muraste mõisaansamb

li rekonstrueerimise ajaloolised eritingimused, Tallinn 1979). 

Vaadeldavas 6TUpis on Muraste aga kahtlemata üks stiilsemaid 

ning huvipakkuvamaid arhitektuurinäi teid. 

Momendil on Muraste mõisaansambel rekonstrueerimisel. Ho one 

lõunafassaadile on liidetud koridorisüsteemiga ühendatud juurde

ehitus. Ka nimetatu kujundab suurepärase arhitektuurinäite. Ku

juneb uus ansamblitervik, kus uus arhitektuur, minetamata talle 

eriomast materjali ja vormi taju, lähtub vana hoone kunstilisest 

lahendusest. Seega ei välista uus hoone vanas arhitektuuris pei

tuvaid väärtusi, vaid vastupidi mingi sisemise loogika läbi 

lähtub viimastest, ühendab endas kaks erinevat stiiliepohhi -

lS. saj andi roman tilis-dekor atii vsuse nüüdisaegse funktsionaal

sest arhitektuurikäsitlusest lähtuvate põhimõtetega. Muraste 

mõisaansambli rekonstrueerimiskavasid (osaliselt juba teostatud) 

võib lugeda üheks paremaks uue ja vana ühendamise näiteks kogu 

meie tänases arhitektuuripraktikas. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade aiafassaadile. 

2. Peahoone. Vestibüül. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J. Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: N u r m e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Ha.r j u raj. N issi k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Saida sovhoos 

5. Kai ts e alla võ etavad hooned: 

a) ettepanekud: 

väravehitus 

b) põhjendus ed: 

Nurme on üks stiilipuhtamaid ja kunstiküpsemaid vara

klassitsistlikke mõisaansambleid kogu Eestis. 1789.aastal raja

tud peahoone suurepärased proportsioonid, kõrgetasemeline de

koor ning viimistlus .:ee edavad esmaklassilis t meisterkond a. 

Kahjuks on ehitis tehniliselt äärmiselt halvas seisukorras (hoo

ne on aastaid seisnud kasutamata), mis ei võimalda kaitseette

panekute esitrunist. 

Ansambliliselt kujundab peahoonega ühtse terviku värav

ehitis. Oletatavasti on ka see ehitatud 18.sajandi lõpukümnetel. 

Viimasele viitavad hoone arhitektuuris esinevad varaklassitsist-

likud jooned. Ehitis koosneb kolmest osast: suurest pea- ja 

kahest väikesest jalgväravast. 18.sajandi arhitektuurile iseloo

mulikud lameda kaarega avad on vormistatud lukukividega. Ehiti

se seinapinda liigendavad~ küllaltki tüseda lõikega pilastrid. 

Väravehitise fassaadi ilmestab triglüüf idega friis:i:- ning lai 

profileeritud katusekarniis. Hoone on kaetud . lameda katusega . 

Värava mõlemad pooled omavad analoogilise kujunduse, ehisvöö 

kulgeb ka väravmü~i otstel. 

Meie mõi saarhitektuuri i:i.ldisel taustal võib Nurme värav-

ehitist lugeda küllaltki ainulaadseks näiteks. 18.sajandile ise-

loomuliku regulaarse planeeringuelemendina on väravehitiste 

arv olnud tähelepandav c..l t suurem; kahJ.Uks on neis-e enamus ~ aga 
(..),. 
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hävinud. Harju rajoonis on väravehitised nimetatu kõrval säi-

linud veel aimüt Kolga mõisas. Lisame, et 1 urme väravehitise 

puhul on meil tegemist teatud kindla 18. saj andi lõpukümnetel 

tuntud ehi tustüübiga. (Vrdl. Eesti mõisaarhitektuuris näiteks 

Lõlj&la mõisa väravehitis Saaremaal.) Laiemalt seostub ehitis 

aga kogu baroki ja klassitsismi perioodil levinud väravhoone

tega, olles ehitustüübi üheks tagasihoidlikumaks, ühtlasi ka 

intiimseroaks näiteks. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Keskrisaliidi stukkdekoor. 

3. Väravehi tis. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J . Maiste 

K. Tilk 



.. 
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l. Thõisa nimi: 0 h tu m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Keila k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: :l!'r.R.Kreutzwaldi nim. raamatukogu 
( r aama tuhoidl a) 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja, sõiduhoouste tall-tõllakuur; 

park koos paekivi piirdemüü.riga 

b) põhjendused: 

Ohtu on üks kaunemaid mõisaansambleid kogu Eestis . Mõisa

maja terviklikult säilinud välisarhitektuur, kunstiküpsed inter-

jöörid, peahoone kooskõla tedaümbritseva pargi ja kõrvalhoone-

tega on jooned, mille kooseksisteerimine on juba omaette väärtu

seks. Ohtu puhul lisandub öeldule ka kõigi nimetatud elementide 

erakordselt kõrge kunstil~ne tase. 

176l.aastal ehitatud mõisru1oone on kahekordne, kaetud kõr-

ge barokselt mõjuva täiskelpkatusega. Fassaade liigendavad rQh

mi ti paiknevad aknad ja laiad krohvliseenid. Esifassaadi keskel 

eendub kolmnurkfrontooniga kaetud kolmeteljelille keskrisaliit. 

1'ronto oni viiluvälj as paikneb rokokoo stukkdekooriga ümbritsetud 

ovaalne aken. Irontooni tipus varaklassitsistlikes vormides me

tallist ehisvaas. Esifassaadi parempoolsel nurgal on säilinud 

lohepea kujuline veesüli ti. Tähelepanu väärib suurepärases teos

tuses välisuks. Ääsmäe mõisa välisukse kõrval on Ohtu uks kunsti· 

küpsemaks 18.sajandi tisleritöö näiteks kogQ Eestis (teostuselt 

on mõlemad nimetatud välisuksed äärmiselt sarnased, võib oletada 

ühte ja sama meistrit). 

Välisarhi teletuuri kõrgtase jätkub 1\:a interjöörikujunduses. 

Märgiksime Eesti mõisaarhitektuuri üldisel t aust al korcluval t 

esile tõstetud varakl assitsistlikke kahhelabjus id, rokokoovor

~ 
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mides tisleritööd, vestibüülis paiknevat renessanssstiilis 

raidkivikaminat jmt. 

Ohtu kunstilise teostuse kõrge tase, kuid ka konkreetsed 

ehituslikud jooned seovad mõisamaja Aäsmäe ja mõnede teistega 

18.sajandi Eestimaa kubermangu juhtivale arhitektile -Johann 

Schultzile kui ehitajale omistatud mõisamajadega. l imetatute 

seas on Ohtu mõisamaja varaseim, ühtlasi ka kõige barokipärasem 

Suhteliselt tagasihoidlikes mõõtmetes mõisamaja haaravad 

endasse pargi põlispuud nine kompaktselt ümber peahoone paikne

vad kõrvalhooned. Neist võib pidada vanemaks keskse mantelkarst 

n aga vali ts e j amaj a (vana p eahoone?). Peahoone esi st väljakut 

piiravad aga neogooti aidahoone (on varemetes) ja sõiduhobuste 

tall-tõllakuur. Ka viimati nimetatud ehitise tehnilist seisu

korda ei saa kahjuks lugeda heaks. 1978/79.a. talvel langes 

lume raskuse all kokku hoone katus. Kahtlemata nõuavad aga ehi

tise arhitektuuriajaloolised ja ansamblilised väärtused hoone 

taastamist; mõisaansambel tervikuna aga uut, arhitektuuri enam 

respekteerivat kasutamist. Viimasele on eelduseks Ohtu soodne 

asend. Ansambel paikneb mitte kaugel •rallinnast, Keila vahetus 

naabruses. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Peauks. 

3. Sõiduhobuste tall- tõllalcuur. 

4. Valitsejamaja. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAiv~ICI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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l. M5isa nimi: R a v i 1 a m 5 i s 

2. M5isa liik: peamBis 

3. Aadress: Harju raj. Kose k/n. 

4. Valdaj2, kasutaja: Ravila sovhoos, Ravila Invaliidide Kodu 

5. Kaitse alla v5et avoo ho oned: 

a) ettepanekud: 

trepp peahoone aiafassaad il; karjalaud ad 

b) p5hj end us ed: 

Barokne peahoone p5letati 19o5.aastal. Peale p5letamist 

taastati hoone esialgsest erineval kujul. Ka invaliidide k odu 

vajadustest lähtuvalt on hoonet korduvalt ümber ehitatud. Hoone 

paremale otsal e lii tub kahekordne hiljuti püsti ta tud j t.lurde

ehi tus. 

Ho one varasemast arhitektuurist annab tQllllistust graniit

plokkidest trepp mõisamaja aiafassaadil. Oletatavasti v5ib nime

tatud hooneosa dateerida barokiperioodi; viimasele viitab nii 

trepi üldkompositsioon kui ka detailikäsitlus. Kunsti ujaloolise 

meisternäitena väärib trepiehitis kahtlemata säilitamist. 

Lisaks nimetatule väärivad Ravila m5isaansamblis tähelepanu 

üllatavalt hästi säilinud maakividest tellispiiretega laudahoo

ned. Laudad on kastellilaadselt paigutatud ümber nelinurkse si-

se5ue. Lautade ehitamisaja v5ime dateerida 19.sajandi 15puküm-

netesse. Tehniliselt on hooned heas seisukorras. 

e) fotod: 

1. Peahoone . Vaade aiafassaadile (trepp). 

2.-3. Karjalaud ad . 

4. Karjavärav. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V Mii.KI juhtiv inspeldor 

J . Maiste 
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1. Mõisa n im i: V a n a - P ä ä 1 a .m õ i s 

2. Mõisa liik: abimõis 

3. Aadress: Harju raj., Vääna k/n. 

4. Valdaja, kasu taj e.: eravalduses. 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhj endused: 

Ühekordne poolkelpkatusega kaetud arbailistes proportsioo

nides hoone; keskel mantelkorsten, ~~bagil pool kaks köetavat 

ja kaks mi tteköetavat kambrit . Tähelepanu väärivad erakordselt 

paksud paekivimüürid. 

17. ja 18.sajandil on Vana-Pääla mõis eksisteerinud päris-

.mõisana. Oletatavasti pärineb sellest perioodist ka praegune 

mõisa peaboone . Ehi tustä.ä.pi silmas pidades võibki mõisamaja da

teerida 17.sajandisse. Lisame, et nimetatud hoonetüüpi on eri-

teadlaste poolt peetud varaseimaks mõisamaja tüübiks Baltikumis . 

Oma esialgsel kujul säilinud 17.sajandist pärinevate mõisamaja

de arv on Eestis äärmiselt väike. Märgiksime Keskvere mõisamaja 

Haapsalu ja Välgita mõisamaja Viljandi rajoonis (mõlemad hooned 

kuuluvad riikliku kaitse alla vabariikliku tähtsusega ehitus

mälestistena). Harju rajoonis on Vana-Pääla aga oma liigi esin

dajana ainus esile tõstmist võimaldav näide. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Vaade mõisamajale edelast. 

Koo s taj <::td: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAivlli..I juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 





{.' 

... 
' 

l. lllõisa nimi: V a 1 k 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Valkla k/n. 

4. Valdaj a , kasutaja: Valkla Invaliididekodu 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

hobuste tall (varemed), aidahoone 

b) põhj endused: 

Valkla mõisa tallid ja aidahoone on kaunimaid kõrvalhoo

neid kogu Eesti mõisaarhitektuuris. N e id mõlemaid võib pidada 

18. saj andi ehi tisteks, millele omas ed varaklassi tsi stlikud 

stiilijooned . 

Mõisa tallid on kaste1lilaadselt paigutatud ümber neli-

nurkse väljaku. Tänaseni on paremini säilinud ehitise esikQlg, 

mis on pööratud mõisa saabuva sissesõidutee suunas. Üle sisse-

sõidutee paikneb tallidega ansamblilise terviku moodustav aida

hoone. Kii stiililt kui ehituslaadilt harmoneeruvad ehitised 

omavahel suurepäraselt. Hoonete vahele paigutatud lehtpuudegru

pid seovad hooned meeldivalt loodusesse: meieni kandub väikene 

osa Valkla kui kuna gi Põhja-Eesti ühele kaunimale mõisale eri~ 

omasest võlus t. Mõlemad nimetatud hooned on pa ekiviehitised. 

Kui kõr ge murdkelpkatuse ga barok setes vormides ait on täna seni 

sä ilinud ise gi väga hästi, siis t allide seisukord a tuleb lugeda 

mär gat avalt k esisemak s. Os alisel t on h oone l agunenud. Erilist 

t ähelepanu j a e siletõst mist väärivad s i iski t allid e silinder

võlvidega kae tud l a ed . Võ lvi t ud maj and ushoon ed on me ie mõisa~ 

arhitektuuris suhteli sel t haruldased ; Val kl a mõi s a tallid on 

aga s eni teada olevatest ühed huvipa.l(ku vamad ( seda nii kunsti

l isest kui ehi tustehni lisest aspektist ). 
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e) fotod: 

1. Tall id. Va ad e esiküljel e. 

2. Tallid. Silindervõlvidega laed. 

3. Aidahoone. 

Koostajad: 

K.Rl'I p easp etsi ali st 
mõisaarhitektuuri alal 

V .AJiiiKI juhtiv inspektor 

J.Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: V i h t e r p a 1 u m õ i s 

2. l'.iõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Risti k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: 'I'ehas 11 Volta 11 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, sõiduhobuste tall-tõllakuur; park 

b) põhj endused: 

Peahoone pai.lmeb Vihterpalu jõe vasakul kaldal. Vaated 

esifassaadile avanevad üle jõeäärse väljaku. Külgedelt sulgevad 

mõisamaja loodusesse kulissidena paigutatud pargipuud. Suurem, 

barokse te sugemetega pargiosa algab härrastemaja aiafassaadil t. 

Kuigi park on praegu võsastunud, on eristatavad algsed pargiteed, 

puudegrupid ja paljud teised pargikujunduslikud elemendid. 

Peahoone on kahekordne klassitsistlik paekiviehitus. Hoone 

peafassaadi liigendavad viieteljeline keskrisaliit ning ühetel

jelised otsarisaliidid. Risaliite katavad kolmnurkfrontoonid . 

Keskrisalii ti kaunistavad komposit:tk!lpi teelidega pilastrid. Pea

sissepääsud hoonesse p ai.knevad tiibadel. 

Peakorrusena on kavandatud teine korrus, esimesel korrusel 

asuvad võlvitud majapidamisruumid. Säilinud on mõisaaegne köök. 

Hoone esinduslikumaiks ruumideks on klassitsistlike sammaste-

ga jaotatud saal ning samast perioodist pärinevate maalingutega 

vestibüül. 

Ansambliliselt seostub peahoonega naabruses paiknev kaaris-

tuga sõiduhobuste tall-tõllakuur. 

I~1omendil seisavad mõisaansamblisse kuuluvad hooned kasuta-

mata. Kavatsusel on aga ansambli rekonstrueerimine "Vol ta" tehase 

pioneerilaagri vajadusteks. Kultuurimälestiste RPI-s on koostami-

sel vastav projektdokumentatsioon. 
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e) fotod: 

1. Peahoone . Vaade esifassaadile. 

2. P e ah o one . § aal • 

3. Peahoone. Vestibüül (maalingud). 

4 . Sõiduhobuste tall- tõllakuur. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Möisa nimi: V o o r e m 5 i s 

2. I.Iöisa liik: peamöis 

3. Aadress: Harju raj. Saue k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Aäsmäe sovhoos 

5. Kaitse alla vöetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, 2 möisateenijate maja, tall, viinaköök; aia

postid 

b) pöhj end us ed: 

Väike kui väga stiilne ansambel. Körge kelpkatusega üht

ses vormistuses paekivihooned moodustavad kompaktse hooneterQhma 

Peahoone arhitektuuri silmas pidades vöime ehitise dateerida 18. 

sajandi keskpaika, barokiperioodi. Iv1öisamaja omab kaks sQmmeet

rilisel t p aiknevat mantelkorsten t, hoone p eaf'assaadi ilme stab 

tüsedate kivisammastega kaunistatud eeskoda. Saal paikneb aken

dega tagaf'assaadile. 

Peahoone taga moodustub kinnine, kahe 18.sajandist pärineva 

kivihäärberi ning körgete kivipostidega piiratud siseöu. Ka 

eemal pai1mev tallihoone omab peahoonega sarnaseid kujundusele

mente. Lisaks nimetatule sulab or gaaniliselt ansamblisse veel 

väike paekividest viinaköök. 

Kahjuks tuleb ansambli praegust hooldatust lugeda ebarahul

davaks. Peahoonet kasutatakse ainult osaliselt, enamik körval

hooneid seisab aga momendil fuäiesti tühjana. Samas vöiks aga 

olla igati perspektiivne Voore loodusliku! t hästi planeeritud 

ning suurtest asulatest eemal paikneva ansambli revitaliseeri

mine . Kõne alla võiks tulla Voorela näiteks puhkebaasi, noorte 

laagri vöi möne muu analoobilise sisuga ettev5tte organiseeri

mine . 
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e) fotod: 

1. Peahoone . Vaade 

2 . 'Peahoone . Vaade 

3. feenijate maja . 

4. Tallihoone . 

5 . Viinaköök. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V .Ar.'JCI juhtiv inspektor 

esifassaadile. 

aiafassaadile . 

J . I .. aiste 

I~. Tilk 
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