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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 krohvliseenidega piiratud ning kolmnurkfrontooniga kaetud keskrisaliit.
Frontooni viiluväljas kaks väga heas teostuses stukkvappi. Vapid
on kaunistatud akan tusmotiividega.
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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 I I korrus, mis markeeri tud kõrgemate
a~endega.

hlumise korruse aknad paiknevad märkimisväärselt mada-

lal. Hoone vasakule tii vale on juba 19 o5. aastast lisatud ruumiderida, 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 ristuvale teele. Peahoone t.,a on vahetumalt seotud aid ahoon"e ning sõidu hoouste tall-tõllakuur. Ülejäanud kõrvalhooned jäävad härrastemajast kui ansambli domincmdist eemale . .uruldi ehi tis$ena vääri3.C
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vad tähelepanu suur neljast küljest suletud karj aõu, viina.vabrik ning harju rajooni mõisaarhi tektuuris erandnähtu sena säilinud sepikoda .
Kõik mõisaansa mblisse kuuluvad hooned on paekivist ning on
tehnilise lt heas seisukorra s. Mõisaho one te hoold atust tuleb lugeda silmapais tvalt heaks .

•

Vb.heldane pargiala (4,5 ha) koosneb põhilisel t kahest
osast. Pargi esiosa moodustab nelinurkn e ala peahoone ees . Viimane on teest eraldatud madala müi.iTiga . }<imetatud alale on paigu
tatud vähesed, kuid htisti valitud puud. Suurem pargiosa on majan
dushoonei st eraldatud tee ning jõe ga. femast enamiku haarab enda
alla vilj apuuaed , mis tagaservas läheb üle väikeseks pargimets a
ilmelisek s puistuks.
e) f'otod:
1. Peahoone. Vaade esifassaa dile.
2 . Peahoone . Vaade aiafassaa dile .

3 . Kõrval.Loo ned .

Koostaj c..d :
KRPI peaspetsi alist
mõisaurbi tektuuri al al

J . Maiste

V.AlVlKI juhtiv inspektDr

K.Pilk
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