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INGVAR DEREŠIVSKI 
 

Eesti, Soome ja Rootsi keskaegsed kindlustatud mõis amajad 
 

 
Sissejuhatus 
 
Antud töö eesmärgiks on anda ülevaade kindlustatud mõisamajadest ja võrrelda neid teiste 
kindlustatud mõisamajadega.  
 
Kokku on loetletud 46 kindlustatud mõisamaja. Soome ja Rootsi keskaegsed kindlustatud 
mõisamajad on valitud võrdlusse sellepärast, et Eestil nagu ka Rootsil ja Soomel on lähedased 
kultuurilised kontaktid Saksamaaga. Kolme riigi kindlustatud mõisamajade loetelu tehes on 
üritatud välja selgitada, et kas nende riikide kindlustatud mõisamajadel on olemas tüübi osas 
sarnasusi. Lisaks tüüpide välja selgitamisel võrreldakse kindlustatud mõisamajade mõõtmeid 
tüübisiseselt. Erinevalt Soome ja Rootsi kindlustatud mõisamajade loetelu peatükkides on 
Eesti kindlustatud mõisamaja loetelu peatükis mainitud ära müüripaksused. Peamised 
kirjanduslikud teosed mida on kasutatud kindlustatud mõisamajade loetlemisel:  K. Aluve 
„Eesti Keskaegsed Linnused”, C. Loveni „Borgar och Befästningar I det Medeltia Sverige”, 
V. Mäkineni „ Suomen vanhat linnat” ning C. J. Gardbergi ja P. O. Welini „Suomen 
keskiaikaset linnat”. K. Aluve teost on kasutatud sellepärast, et see on üks väheseid teoseid, 
kus on koondatud nii suurel hulgal kindlustatud mõisamaju ühte raamatusse koos mõõtudega. 
Eelpool loetletud Soome ja Rootsi autorite kirjanduslike väljaandeid on kasutatud kuna need 
on ainukesed raamatukogus kättesaadavad raamatud, mis kirjeldasid nii suurel hulgal 
keskaegseid kindlustatud mõisamaju. 
 
Lisaks sellele on kirja pandud kaitse- ja elufunktsioonile osutavad elemendid ning tunnused.  
 
Eraldi peatükk on kirjutatud Harku ja Purtse kindlustatud mõisahoone kohta. Võrreldud on 
kahe hoone uuritavuse taset. Antakse soovitusi, et kuidas peaks Harku kindlustatud 
mõisavaret uurima. 
 
 
Eesti kindlustatud mõisamajade kirjeldus ja nende s kemaatiline 
plaan 
 
Järgnev loetelu kirjeldab Eestis asuvate kindlustatud mõisamajade peahooneid. 
Kirjeldamiseks on võetud eelkõige hooned, millel on mõõdetud välismõõdud. Välismõõtude 
abil on välja arvutatud hoone pindala, mis on vastava kindlustatud mõisamaja lõigus ära 
märgitud. Lisaks välismõõtudele on võimaluse korral ära mainitud müüripaksused hoonetel. 
Välismõõtude abil on tehtud skemaatiline plaan iga allpool kirjeldatud hoone kohta. 
Kirjeldamisel on lähtutud tähestikulisest järjekorrast. Kui ühel allpool kirjeldatavatest 
kindlustatud mõisahoonete mõõtmisel esineb erinevusi erinevate autorite poolt, siis on 
mõlema autori mõõdud kirja pandud. Allpool kirjeldatud hoonetest, Lustiveret (Hermann 
1974, 65-66) ja Jõesood (Hermann 1974, 29) on ainult näinud U. Hermann. Kaarma 
pastoraadihoone sai võetud loetellu kuna tegemist on keskaegse kivist hoonega. Mõned 
autorid peavad Kaarma pastoraadihoonet kindlustatud mõisahooneks, nende seas T. 
Parmakson (Raam 1996, 59). K. Markus seab T. Parmaksoni väite kahtluse alla. Põhjendades 
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oma otsust sellega, et ei ole piisavalt uuritud pastoraadihooneid. (Markus, Kreem ja Mänd 
2003, 21) 
 
Angerja kindlustatud mõisavare asub Kohila vallas. A. Tuulse väidab, et varemel on 
tuvastatav kaks suuremat ehitusetappi. (Tuulse 1942, 121-122) 
 
Algselt oli hoone välismõõdud 18,1 m × 13,6 m. Peale laiendamist on hoone välismõõtmed 
26,1 m × 13,6 m. Hoone laiendus on ehitatud peale keskaega. (Raam 1997, 97) Enne laiendust 
oli hoone pindala 246 m² ja peale laiendust on 356 m². 
 
Lisaks eelnevale autorile on K. Aluve mõõtnud ära hoone seinapaksused. Seinapaksused on 
üle 2 m. (Aluve 1993, 58) 
 
Harku kindlustatud mõisavare asub Harku vallas. Hoone kuju on ilma sisehoovita T-kujuline. 
Seega on antud ainult pikkus ja laius, mis on vastavalt 23 m ning 22 m( Derešivski 2008, 
joonis 2). Hoone pindala on ilma sisehoovita 350 m² ja koos sisehooviga 460 m² ( Derešivski 
2008, 36).  
 
Jõesoo e. Jõesse kindlustatud mõisavare asub Martna vallas. Kuna hoone ei ole 
põhiplaanikujult ideaalne ruut, siis on ära mainitud hoone nelja külje mõõdud. Hoone 
välismõõtmed on 20,2 m × 22,25 m × 20,05 m × 21,25 m. Hoone müür on 1,5 m paksune. 
(Hermann 1974, 29) Hoone pindala on 420 m². 
 
Järve kindlustatud mõisahoone asub Jõhvi vallas. Hoone välismõõdud on 17,5 m × 11,5 m. 
Hoone pindala on umbes 201 m². Hoone välisseinad on 2 m paksused. (Aluve 1993, 56; 
Krahe 2002, 210; Raam 1983, 175)  
 
Kaarma pastoraat asub Kaarma vallas. Pastoraadihoone all oleva keldri välismõõdud on 21,7 
m × 10,2 m (Parmakson 1994, 7). Keldri välisseinte paksus on 1,4 m (Markus, Kreem ja 
Mänd 2003, 20-21; Raam 1996, 59). 
 
Kalvi  kindlustatud mõisahoone asub Viru-Nigula vallas. Hoone välismõõdud on 31 m × 27 m 
(Aluve 1993, ill. 164). Hoone keskel asub sisehoov, mis on 8 m × 14 m. Hoone pindala on 
837 m². Müürid on 1 m – 1,3 m. (Raam 1997, 200) Erinevalt V. Raami välisseina mõõtmisest, 
sai K. Aluve välisseina paksuseks 0,8 m – 1,25 m (Aluve 1993, 56). 
 
Keila kindlustatud mõisavare asub Keila vallas. Hoonel on kolm ruumi ja ümartorn. Hoone 
on võrreldes teiste kindlustatud mõisamajadega oma ruumiasetuses teistsuguse. Hoone suurim 
ruum asub põhjasuunas. Ülejäänud kaks väiksemat ruumi asetsevad suurema ruumi suhtes nii 
ida- kui ka lõunaküljel. Ilma ümartornita on Keila kindlustatud mõisamaja välismõõtmed 
25,48 m × 15,38 m. Keila kindlustatud mõisahoonel on väliseinade paksus 1,2 m – 1,3 m. 
(Aluve 1993, ill. 142) Hoone pindala on 339 m². 
 
Kiiu  kindlustatud mõisahoone asub Kuusalu vallas. Hoone läbimõõt on ringikujulise torni 
alumisel korrusel 8,85 m. Seinapaksus on esimesel korrusel 1,5 m. (Aluve 1993, 58) Hoone 
pindala on 78 m². 
 
Kiltsi  kindlustatud mõisahoone asub Väike-Maarja vallas. Keskaegse hoone põhiplaani 
välismõõdud on 16 m × 20 m.(Aluve 1993, ill. 178) Hoone pindala on 320 m². 
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Lustivere kindlustatud mõisavare asub Põltsamaa vallas. Ruumi sisemised mõõtmed on 5,1 
m × 5,1 m. Hoone seinapaksused on 0,9 m – 0,93 m. (Hermann 1974, 65-66) Hoone pindala 
on 36 m². 
 
Lümandu kindlustatud mõisahoone asub Märjamaa vallas. Hoone keldriruumide suurus on 8 
m × 13 m. Hoone seinte paksus on 1,2 m – 1,3 m. (Raam 1997, 106) Hoone pindala on 104 
m². 
 
Purtse kindlustatud mõisahoone asub Lüganuse vallas. Hoone nelja välismüüri keskmine 
küljepikkus on 19,8 m. Seinte paksus on kuni 2,35 m.(Raam 1983, 175; Raam 1997, 143) 
Hoone pindala on 392 m². 
 
Vallipää e. Valipe kindlustatud mõisavare asub Pühalepa vallas. Hoone välismõõtmed on 
28,7 m × 14,5 m. Hoone keldriseinte ja vundamentide paksus on 1,2 m – 1,3 m.(Tamm 1974, 
1-6) Hoone pindala on 416 m². 
 
Vao kindlustatud mõisahoone asub Väike-Maaria vallas. Hoone põhiplaani välismõõdud on 
umbes 10 m × 10 m. ( 9,99 m × 9,62 m × 10,15 m × 9,88 m.). (Aluve 1993, ill. 161; Aluve 
1979, 40; Maiste 2005, 31) Hoone pindala on 100 m². 
 
Vigala kindlustatud mõisavare asub Vigala vallas. Hoone välismõõdud on 22 m × 24,2 m. 
Seinte paksus 3 m – 3,5 m. (Raam 1997, 115; Maiste 2005, 38) Hoone pindala on 532 m². 
 
Virtsu  kindlustatud mõisavare asub Hanila vallas. Hoone mõõtmed on 25,1 m × 25,3 m. 
Virtsu kindlustatud mõisamaja müüride paksus on 2 m – 3 m. (Aluve 1993, ill. 151) Hoone 
pindala on 635 m². 
 
Antud loetelus on neli tornikujulist, viis kaheruumilist ja ristkülikukujulist ning kuus RTR 
tüüpi kindlustatud mõisamaja. Tornikujuliste hoonete pindalamõõtmete suurus on 36 m² kuni 
100 m². Ristkülikukujuliste hoonete pindalamõõtmete suurus on 201 m² kuni 416 m². 
Ruudukujulise tüübi hoonete pindalamõõtmete suurus on 320 m² kuni 837 m².  
 
Tornikujulisel hoonel on kolm kuni neli korrust ja iga korruse peale üks ruum. Tornikujuliste 
kindlustatud mõisahoonete kirjeldusele vastavad eelpool loetelus Lustivere (Hermann 1974, 
65-66), Lümandu (Raam 1997, 106) ja Vao (Maiste 2005, 31; Aluve 1993, 56). 
 
Riskülikukujulistel kindlustatud mõisamajadel on hoone, kas jaotatud või jaotamata 
ruumilahendusega. Hooned on kahe kuni kolme korruselised. (Aluve 1993, 41) 
 
Ristkülikukujuliste ja kaheruumilise kindlustatud mõisamajade kirjeldusele vastab Angerja 
(Raam 1997, 97), Järve (Aluve 1993, 56; Krahe 2002, 210; Raam 1983, 175) ja Vallipää e. 
Valipe (Tamm 1974, 1-6) kindlustatud mõisahooned. Veel vastavad riskülikukujulise 
põhiplaani kirjeldusele Kaarma pastoraadihoone (Markus, Kreem ja Mänd 2003, 20-21). 
Kaheruumilise põhiplaani kirjeldusele vastab Keila (Aluve 1993, ill. 142) ja Purtse (Raam 
1983, 175; Raam 1997, 143) kindlustatud mõisahoone. 
 
Keila kindlustatud mõisamaja on ruumiasetuse poolest väheke erandlik. Hoone on põhiplaani 
vaadates L-kujuline. Hoone suurim ruum asub põhja suunas. Ülejäänud kaks ruumi asuvad 
suurima ruumi suhtes lõunas ja idas.(Aluve 1993, ill. 142) 
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RTR hoonete ruumilahenduses on hoone jaotatud väikeste ruumide ja ühe suure ruumi või 
siseõue vahel. Väiksemad ruumid on koondatud suurema ruumi kahe külje vastu. Virtsu 
(Aluve 1993, ill. 149) ja Kiltsi (Aluve 1993, ill. 178) ( Väike-Maarja vald) kindlustatud 
mõisamajad on sarnased eelpool kirjeldatud ruumilahenduste poolest. Lisaks Virtsule ja 
Kiltsile vastab ruudukujulise tüübi kirjeldusele Jõesoo (Hermann 1974, 29) ja Vigala (Raam, 
1997, 115; Maiste 2005, 38) kindlustatud mõisahooned. 
 
RTR mõisamajade ruumilahenduses võib esineda ka erinevusi. Kalvi kindlustatud mõisamaja 
ruumilahenduses on hoone iga külje vastu ehitatud ruumid. Hoone keskel on 8 m × 14 m. 
suurune sisehoov. (Aluve 1993, ill. 164)  
 
Eesti kindlustatud mõisamajade kõige väiksem müüripaksus on Kalvis 0,8 m ja kõige paksem 
müüripaksus on Vigalas 3,5 m. 
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Soome territooriumil asuvate kindlustatud mõisamaja de loetelu 
 
Soome kindlustatud mõisamajade loetelus on kirja pandud peahoone välismõõdud. Hoone 
välismõõtude teada saamisel saab teha järeldusi, missuguse põhiplaani kujuga hooned olid 
Soomes. Välismõõtude abil on välja arvutatud hoone pindala. 
 
Soomes oli 16. sajandi lõpus kokku 18 keskaegset kindlustatud mõisamaja. Neli kindlustatud 
mõisamaja 18-st on hävinud. Hävinud kindlustatud mõisamajade nimed on Nyynäinen, 
Brinkkala, Joensuu ja Melkkilä. Soome kindlustatud mõisamajade müüride uurimine on 
tuvastanud, et neli kindlustatud mõisamaja on ehitatud 15. sajandi lõpupoole, nendeks 
kindlustatud mõisamajadeks on Grabbacka, Vuorentaka, Kuitia ja Sundholma. Eelpool 
nimetatud kindlustatud mõisamajad on ühtlasi ühed omataolised Soomes C. J. Gardebergi ja 
P. O. Wellini arust. (Gardberg ja Welin 1993, 17) 
 
P.O. Welin on fotograaf, kes on teinud koostööd C. J. Gardbergiga. C. J. Gardberg on endine 
arheoloog ja ajaloo uurija. V. Mäkinen on fotograaf. Lisaks fotograafiale on teda huvitanud 
ajaloolised hooned. Veel on olnud „Kaunin Soumen” peatoimetaja. 
 
Gennäs kindlustatud mõisamaja välisseinade mõõtmed on 19,5 m × 10,5 m. (Mäkinen 1975, 
157) Hoone pindala on 204 m². 
 
Grabbackase kindlustatud mõisamaja välisseinade mõõtmed on 22 m × 14 m. (Gardberg ja 
Welin 1993, 140) Hoone pindala on 308 m². 
 
Järppilä  kindlustatud mõisamaja välisseinade mõõtmed on 15 m × 14 m. (Mäkinen 1975, 
157) Hoone pindala on 210 m². 
 
Kankaineni kindlustatud mõisamaja välisseinade mõõtmed on 18 m × 18 m. (Mäkinen 1975, 
162) Hoone pindala on 324 m². 
 
Kuitia  kindlustatud mõisamaja välisseinade mõõdud on 8,2 m × 18 m. (Gardberg ja Welin 
1993, 136-138; Lovén 1996, 324) Hoone pindala on 147,6 m² 
 
Sjundby kindlustatud mõisamaja välisseinade mõõdud on 25 m × 18 m. (Mäkinen 1975, 168) 
Hoone pindala on 450 m². 
 
Suitiani kindlustatud mõismaja välisseinade mõõdud on 27 m × 8,5 m. (Mäkinen 1975, 166) 
Hoone pindala on 229 m². 
 
Sundholmi kindlustatud mõisamaja välisseinade mõõtmed on 25 m × 9 m. (Gardberg ja 
Welin 1993, 135)  Hoone pindala on 225 m². 
 
Stenberga kindlustatud mõisamaja ei ole põhiplaanilt ideaalse ristkülikukujulise kujuga. 
Seega on antud hoone nelja välisseina mõõdud. Hoone välisseinade mõõdud on põhjaküljel 19 
m,  lääneküljel 14 m, lõunaküljel 12 m ja idaküljel 14 m.(Lovén 1996, 308-309) Hoone 
pindala on 203 m². 
 
Loetelus on esitatud kokku üheksa kindlustatud mõisamaja välismõõdud. Ristkülikukujuliste 
ja kaheruumiliste tüübi pindalast on  kõige väiksem Kuitia ja kõige suurem Sjundby. Kuitia 
pindala on 147,6 m² ja Sjundby pindala on 450 m². RTR tüübi kõige väiksem esindaja on 
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Järppilä ja kõige suurem Kankainen. Järppilä pindala on 210 m² ja Kankaineni pindala on 324 
m². Antud loetelus on kuus ristkülikujulist ja kolm RTR tüüpi kindlustatud mõisamaja. 
 
 
Rootsi territooriumil olevate kindlustatud mõisamaj ade loetelu 
 
C. Lovén on loetlenud 73 kindlustatud mõisamaja. Rootsi kindlustatud mõisamajade 
kirjeldamisel on loetletud hooneid, mille kohta on C. Lovéni raamatus (Lovén 1996, 272-356) 
teada peahoone kindel struktuur. Antud tabelis on 22 kindlustatud mõisamaja mõõdud kirja 
pandud. Rootsis olevate kindlustatud mõisamajade kirjeldamisel on kasutatud samu 
põhimõtteid, mis kasutati Soome kindlustatud mõisamajade loetlemisel. Hoone välismõõtude 
teadasaamisel on välja arvutatud hoone pindala.  
 
C. Lovén töötab Uppsala Ülikoolis Kunstiajaloo osakonnas. 
 
Kindlustatud mõisamaja 
nimetus Hoone välisseina mõõdud Hoone pindala 

Aranäsi     19 m × 13 m 247 m² 
Åkersberg/ Slottsholmen 14 m × 12 m 168 m² 
Ål/ Grensholm   22 m × 13 m 286 m² 
Bergkvara   20 m × 15 m 300 m² 
Dala     20 m × 11 m 220 m² 
Fågelvik     14 m × 11 m 154 m² 
Gröneborg   10 m × 10 m 100 m² 
Göksholm   15 m × 17 m 255 m² 
Hammersta   31 m × 19 m 589 m² 
Nynäs     10 m × 8 m 80 m² 
Sunby     10 m × 10 m 100 m² 
Toftaholm   18 m × 11 m 198 m² 
Torpa     18 m × 13 m 234 m² 
Ulvåsa     11 m × 8 m 88 m² 
Utö     30 m × 9 m 270 m² 
Vik     25 m × 12 m 300 m² 
Vinsarp     10 m × 8 m 80 m² 
Vinäs     33 m × 16 m 528 m² 
Ängsö     22 m × 11 m 242 m² 
Örby     15 m × 15 m 225 m² 

Ymseborg   10 m × 10 m 100 m² 
 
Antud loetelus on kaheksa tornikujulist, 12 ristkülikukujulist ja kaheruumilist ning üks RTR 
tüüpi kindlustatud mõisamaju. Tornikujuliste kindlustatud mõisamajade kõige väiksem hoone 
on 80 m² ja kõige suurem 168 m². Ristkülikukujuliste ja kaheruumiliste kindlustatud 
mõisamajadest kõige väiksem hoone on 198 m² ja kõige suurem on 589 m². RTR tüübile 
vastava hoone suurus on 225 m². 
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Eesti, Soome ja Rootsi kindlustatud mõisamajade kokkuvõte 
 
Eestis on neli tornikujulist, viis ristkülikukujulist ja kaheruumilist ning viis RTRkujulist 
kindlustatud mõisamaja tüüpi. Soomes on kuus ristkülikukujulist ja kaheruumilist ning kolm 
RTRkujulist kindlustatud mõisamaja tüüpi. Rootsis esineb kaheksa tornikujulist, 12 
ristkülikukujulist ja kaheruumilist ning üks RTRkujulisele vastavaid mõisahoonete tüüpe. 
Tornikujuliste kindlustatud mõisamajade pindalaks Eestis on 36 m² kuni 104 m² ja Rootsis on 
80 m² kuni 168 m². Ristkülikukujuliste ja kaheruumiliste kindlustatud mõisamajade pindalaks 
Eestis on 201 m² kuni 416 m², Soomes on 147,6 m² kuni 450 m², Rootsis on 198 m² kuni 589 
m². RTR kindlustatud mõisamajade pindalaks Eestis on 320 m² kuni 837 m², Soomes on 210 
m² kuni 324 m², Rootsis on 225 m². Rootsi RTR kindlustatud mõisamajade tüüpidest on 
esindatud ainult üks objekt. Kokku on kolme riigi kindlustatud mõisamajadest esindatud 12 
tornikujulist, 23 ristkülikukujulist ja kaheruumilist ning üheksa RTR hoonetüüpi. Eesti 
kindlustatud mõisamajade välisseinade paksused jäävad 0,8 m – 3,5 m vahele. Eesti 
kindlustatud mõisamajade müüripaksuse mediaanmõõt on 1,3 m. 
 
Kaitse- ja elufunktsioonile osutavad elemendid ning  tunnused 
 
Järgnev loetelu on koostatud K. Aluve poolt, kus ta toob välja, mis on tema arust kaitse- ja 
elufunktsioonidele viitavad tunnused. 
 
Kaitseelemendid ja tunnused: 

1) kõrged, akendeta, paksud müürid 
2) tornehitiste esinemine (kui kõige lihtsam ja kontsentreeritum kaitseehitis) 
3) ringmüür kas sakmetega või ilma 
4) laskeavad ringmüüridel 
5) kaitsekäik ringmüüridel 
6) kõrgete peamüüride ette laotud zwingermüürid 
7) tornid (müüritornid) ringmüüri külgedel või nurkades  
8) vallikraavid (kas veega täidetud või kuivad) 
9) kaitseärklid, piginukid, danskerid 
10) laskeavad linnustel (ambudele ja tulirelvadele koos toetuspalgiga) 
11) tõstesild 
12) kindlustatud väravad (riivpalkidega või langevõrega) 
13) tornid kõigi kaitse või elutarbeliste elementidega 
14) kõrge pääs teisele korrusele või siis läbi portaali esimesele korrusele, mis oli eriti 

tugevasti kindlustatud 
15) akendeta keldrikorruse olemasolu (samas keldriakende olemasolu ei välista 

kaitseotstarvet) 
16) riivpalgid ja võred ning luugid akendel 
17) likvideeritavad puittrepid või puitredelid 
18) treppide asumine pimedas ja trepikäikude kitsus 
19) kamin kaitsekorrusel püssirohu läitmiseks 

 
Elamiseks vajalikud elemendid ja tunnused: 

1) kaminad kas kõikidel korrustel või vähemalt peakorrusel ehk elukorrusel 
2) danskerid ehk käimlad 
3) suured valgusavad ülakorrustel 
4) märgatav avarus interjööris 
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5) laiad müürisisesed kivitrepid, mis kindlustavad mugavama vertikaalühenduse 
korruste vahel  

6) pääs kas otse alakorrusele või suhteliselt maapinna lähedasele teisele korrusele 
(Aluve 1993, 40) 

 
Samas ei saa eelpool loetletud elemente võtta hoone tugevuse määramisel arvesse. Paljud K. 
Aluve loetletud tunnused on võimalik mitmeti tõlgendada. Näiteks mida on mõeldud paksude 
müüride olemasolu väitmisel. Kas müürid peavad olema 1 m või 5 m paksused. Sama 
küsimuse võib esitada müüride kõrguse kohta. 
 
Järgmise küsimuse võib esitada kaitsetunnuste ja elementide punktidele nr kolm ja viis. 
Kolmanda tunnuse juures tahaks juhtida tähelepanu sellele, et müüril ei ole tähtsust, kas see 
on sakmetega või ilma, kui ei ole kaitsekäiku. Pigem võiks panna tunnuseks nr kolm 
ringmüüri olemasolu ja nr viiendaks sakmetega ringmüür millel on kaitsekäik. 
 
Tunnuse nr 18 juures tahaks juhtida tähelepanu sellele, et keskajal olidki trepikäigud kitsad. 
 
 
Harku ja Purtse kindlustatud mõisamajade uuringutas emete 
võrdlemine 
 
Harku ja Purtse kindlustatud mõisamajad on võetud võrdluseks. Võrreldud on praegust 
uuringutaset mõlema hoone suhtes ja mida oleks võimalik ära teha. Edasiste uuringute all on 
mõeldud ehituslikke ja arheoloogilisi uuringuid, mille abil saaks kindlaks teha hoone 
välismõõtmed, täpsem asetus maastikul, kaitseelementide esinevust ja ruumide asetust. Lisaks 
sellele saaks teada, kas hoonel oli olemas vallikraav, sisehoov, ringmüür ja nii edasi. Purtse 
sai valitud kuna on üks väheseid kindlustatud mõisamaju, mis on täielikult läbi uuritud ja ära 
restaureeritud. Kahjuks ei saa seda sama öelda Harku kindlustatud mõisamaja kohta. 
 
Purtse kindlustatud mõisahoone ruumiasetuse uurimisel on avastatud, et hoone on 
kaheruumiline igal korrusel. Ainult mõningasi erinevusi esineb detailides. Kaheruumi 
tüübilistel hoonetel on üks suurem ruudukujuline ja teine pikliku kujuga väiksem ruum. 
Kaheruumi tüüpides esineb erinevusi. Purtse hoone puhul on pikliku kujuga ruum jagatud 
omakorda kaheks. Villem Raam väidab, et võrreldes teiste kindlustatud mõisamajadega on 
Purtse hoonel osa pearuumi funktsioone antud kahele kõrvalruumile või puust juurdeehitisele. 
(Raam 1983, 182-183) 
 
Harku hoonevare uurimisel saaks ka teada, kas hoone on sektor B alal olnud kunagi 
kaheruumi tüüpi ruumijaotus. Selle teada saamisel muutuks arusaadavamaks omaaegne 
ruumide asetus üksteise suhtes. ( Derešivski 2008, joonis 2) 
 
Purtse kindlustatud mõisamaja peasaali lae uurimisel tuvastati, et võlvlage ei ole. Võlvlage 
kasutati Purtse hoones ainult moonakeldrites ja kõrvalkambrites. Võlvlae mitte-esinemine 
Purtse kindlustatud mõisahoone peasaalis, viitab sellele, et hoonel on olemas näiteid 
renessanssi mõjudest. Lisaks võlvile saab määrata stiililise kuuluvuse peaukse ja kamina 
asetusega. Purtse mõisahoones oli kamin ja peauks asetsenud sümmeetriliselt  keskteljel. 
Villem Raami arvates kamina ja peaukse asetsemine keskteljel viitab gooti stiili asendumist 
renessanssiga. Lisaks kamina ja peaukse sümmeetrilist asetsemist hoones asetsesid seinanišid 
ka sümmeetriliselt. Veel tuvastati Purtse kindlustatud mõisamajal algse kuju säilitanud 
aknaava, mis asub tornitaolise ehitise alumisel korrusel. Aknaava on ümarvöödiga servistatud 
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ja ristkülikukujuline vaates. Aknaava paikneb hoone seinamüüris selliselt, et nii sise- kui ka 
välisküljele on jäänud ruumi valgusava ümbritsevale nišile. Villem Raam väidab, et selline 
aknaava kuulub stiililt 16. sajandi I poolde. Juhan Maiste arvates võib Purtses täheldada 
Liivimaal renessanss stiili pealetulekut. Purtse kindlustatud mõisamajal tehtud arhitektuurilise 
uurimisega on võimalik ära määratleda hoone stiililine kuuluvus ja umbkaudne ehitusaeg. 
(Maiste 2005, 19; Raam 1983, 185-186) 
 
Harku kindlustatud mõisamaja ruumide uurimisel saaks teada, missugused võlvid olid hoonel 
olemas. Kas kõik peale ruum I on segmentkaarsed võlvid või on peale ruum II ja III kõigil 
silindervõlvid. 
 
Peale ehitusliku uurimisega tehti hoone ümbruses ka arheoloogilisi kaevamisi. 
Arheoloogiliste kaevamistega avastati, et hoone maa alla jäävas osas olid välismüüre 
toestamas tugipiilarid. Maa-aluste tugipiilarite olemasolu Purtsel on unikaalne ja ainuesinev 
Vana-Liivimaal. Villem Raam oletab, et tugipiilarite olemasolu viitab vallikraavi 
planeerimisele ümber Purtse hoone. (Raam 1983, 186) 
 
Harku hoonevare ümbruses tehtavate arheoloogiliste kaevamiste käigus saaks teada, kas 
hoonel on olnud vallikraav või ringmüür. Arheoloogiliste kaevamiste käigus võib saada 
leiumaterjali, mis oleks väga oluline hoone umbkaudsel dateerimisel. 
 
Kindlustatud mõisahoonete põhjalik uurimine annaks Eesti arheoloogiale paremad 
võimalused teha üldisi järeldusi hoone väljanägemise osas. Võimaluse korral võib leida hoone 
uurimisel ehitusstiili näiteid, mille abil oleks võimalik ära määratleda hoone ajaline kuuluvus. 
Ruumide asetus tulevastes uuringutes oleks Harku kindlustatud mõisamaja põhiplaani 
teadmisel oluline tähendus. Veel saaks hoonet paremini võrrelda teiste omataoliste hoonete 
puhul esinevate tüüpidega. 
 
Harku kindlustatud mõisamaja praegune uurimisetase ei võimalda vastata täielikult kõigi 
eelpool esitatud küsimustele. Eelpool olevateks küsimusteks on hoone väljanägemine, 
võimalikud ehitusstiililised näited, põhiplaan ja kaitseelemendid. Eelpool esitatud küsimuste 
teada saamine aitaks hoonet paremini mõista arhitektuurilises tähenduses ja selle asetsemist 
maastikul. 
 
 
Kokkuvõte 
 
Kokku on tuvastatud kolme riigi peale 12 tornikujulist, 23 ristkülikukujulist ja kaheruumilist 
ning kaheksa RTRkujulist kindlustatud mõisamaja tüüpi. Erinevad hoonetüübid erinevad 
lisaks kujule ka suuruse poolest. Näiteks tornikujuliste hoonete suuruseks on 36 m² kuni 168 
m². Samas ristkülikukujuliste ja kaheruumiliste kindlustatud mõisamajade pindalaks on 147,6 
m² kuni 589 m² ning RTR kindlustatud mõisamajade pindalaks on 210 m² kuni 837 m². Kui 
tornikujulised hooned eristuvad pindala poolest teistest rohkem, siis ristkülikukujuliste ja 
kaheruumiliste ning RTR hoonete pindalad ühtivad suuremas osas. Eesti kindlustatud 
mõisamajade müüripaksus on 0,8 m – 3,5 m. Eesti kindlustatud mõisahoonete müüripaksuse 
mediaanmõõt on 1,3 m. 
 
Hoone kaitsetugevuse hindamisel ei ole vaja lähtuda üks üheselt eelpool kirjeldatust. Pigem 
tuleks lähtuda hoone terviklikust väljanägemisest ja selle asetsemisest maastikul. 
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Teadlikult on võetud võrdlusse Purtse ja Harku kindlustatud mõisamajad. Esimene on 
täielikult läbi uuritud ja restaureeritud ning teine unarusse ja saatuse hoolde jäetud. Kahe 
hoone uuritavuse taseme võrdlemisel omavahel annab hea ülevaate sellest, et mida saaks välja 
selgitada põhjaliku uurimise läbi viimisel. 
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