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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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