1. Mõisa nimi:

K o d a s o o

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i s

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 iseloomulikud jooned. Ansambli keskmes paikneb peahoone, selle ees
ovaalse ringteega ümbritsetud väljak. Ühekordne paekivist peahoone on kaetud kõrge täiskelpkatusega. Tiibadena eenduvad
hoone otstel t väljaehi tu s ed - moodustub 18. saj andi l ·ossiansamblitele 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 algusaastatel (arhiivi teadetel). Sellele vaatamata on hoone arhitektuuris hoomatavad mõningad b aroksed j con ed: kõrge võlvitud
-t

sekkelkorruse olemasolu, murdkelpkatus, rühmiti paiknevad aknad, raske hoone nurkasid ja keskrisaliiti markeeriv krohvrusteerin 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 taioonipärasest tisleritööst.

)
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Peahoone vastas paiknevad kaks kivihäärberit. Neist parempoolne 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.

-

Arhitektuuriajaloo liselt väärib tähelepanu ka massiivsetes
(arhailistes) proportsioonides valitsejamaja . Hoone keskel mantelkor sten.
Luues sobiva miljöötsooni ümbritsevad ansamblit kivipostidega heinakiii.in vasalml t, paremalt aga mõnevõrra eemal paiknevad
kuivati ning sepikoda. 1'-lii kuivati kui sepikoda on heades proportsioonides paekivihooned . l'ITõisa sepikoda on ainus kai tseettepanekutes 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

J . Maiste

VAMKI juhtiv inspektor

K.Tilk
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