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1. Mõisa nimi:

An i j a

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i

s

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 dominandina peahoone. Hoone on kahekordne, kaetud kõrge täiskelpkatusega. Peakorruseks on esimene, teine korrus on

l~avand

atud

.mezzanino korrusena. Katusekorrusel on nähtavad neli koonduvate
lõõridega mantelkorstent. Esifassaadi liigendavad krohvrusteeringuna 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 mõisamaja on tehniliselt rahuldavas seisundis, näitab hoone kasutamine vähest respekti ajaloolise arhitektuuri vastu. Sobivamates
tingimustes võiks Anija kujuneda aga üheks kaunimaks mõisaansambliks kogu rajoonis.
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Peahoonel e lii tub laialdane ning meeleoluk as pargiala.
Peahoone ees küllalt suur tiik ning põlispuud , mis kohati jätavad avatuks vaateid peahoonel e. Põhiline osa pargist paikneb
aga peahoone taga. Parki ümbritseb kõrge paekivimü ür, milles
väravad. Pargi kujunduse s on hoomatav regulaarsu se taju, 18. saj andi mõisaplan eeringule iseloomuli kuna seob piirdemüü r ka põhilisi kõrvalhoo neid. Kujuneb varaklass itsistlik ansamblit ervik
- peahoone, valitsejam aja ja ait. Olgu lisatud, et peahoonele
liitub 18.sajand i vormides mõisaköök . (Täiesti omalaadne nähtus!
Anija mõisaköök on ainus kaitset vääriv peahoones t eraldi asuv
köögiehit is kogu vabariigi s!)
Tähelepand avad on massiivse tes proportsio onidas valitseja maja (säilinud on barokseid sepisdeta ile) ning suhtelise lt kõree
S-kivi poolkelpk atusega aidahoone . Põhiplaan ilt on hoone kitsas
ja väljaveni tatud, esifassaad i ilmestab kaaristu. Arhitektuu rilt on hoone võrreldav vabariikli ku kaitse all oleva Lihula
mõisa aidaga. Kuigi hoone on viimastel aastatel mitmeti ümber
ehitatud, väärib ta säilitami st kui hoonetüüp . Hoone ansamblili ne
positsioon nõuab aga ehitise korrastam ist ja väärtustam ist.
e) fotod:
1. Peahoone. Vaade esifassaa dile.
2. Peahoone. J!'assaadide koor.

3. Peahoone. Vaade tagafassa adile.

4. Peahoone. Vaade otsafassaa dile (esiplaan il mõisaaegn e
köök).

5. Aidahoone .
6. Vali tsej a.maj a.
Koostajad :
KRPI peaspetsi alist
mõisaarhi tektuuri alal

J .Maiste

VJJ\lKI juhtiv inspektor

K.Tilk
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