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Kõltsu mõisa taastulemine
2010. aastal oli muinsuskaitse
ja arhitektuurisõprade jaoks
suursündmus.

Ei juhtu just tihti, et laokil hoone, täpsemalt veel puithoone, nii taktitundeliselt
ära taastatakse. Tahaks värvi juurde lisades öelda, et Keila kandi noorim ja üks
väiksemaid mõisaid on nagu Eesti, mida Toomas Hendrik Ilves võrdles ürgse ja väikese
metsmaasikaga, mida on raske märgata, kuid mis on üks parimaid asju üldse.
Lahepera lahe ääres paiknev puitpitsiline, suvita-

mist omavahel kokku. Maailma mastaabis on

miseks mõeldud häärber pärineb von Uexküllide

armastatuim näide vast Baieri kuninga Ludwig II

ajast – selle rajas siia 1890ndatel parun Otto

Neuschwansteini loss (1892), mis popkultuuris

von Uexkülli lesk Benedicte. Toona Wellenhofina

tuntuks saanud Disney joonisfilmide ja lõbustus-

(saksa keeles lainemõis) tuntud uhke hoone

parkide kaudu. Kõltsu on kroonitud peade

polnud siinkandis ainus – juba siis kerkis piirkonda

paleedega võrreldes päris tilluke, ent samuti
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piktoreskne – maja on elavalt liigendatud, seda

jätkus ka Eesti Vabariigist läbi nõukogude perioodi
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nurgaketid. Rõhtlaudisega seinad on heledamat

oma teostesse inspiratsioonina kaasa võtnud

tooni, ehisdetailid aga tumerohelised. Rikkalikkust
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Laulasmaa puhkaja Arvo Pärt.

sünonüüm – juugendlik klaasveranda.

Hoone autorit pole teada ning on oletatud, et

Hoone renoveerimisel andis Kapitel 2007. aastal

oluline osa oli kanda nii tegusal ehitusmeistril

arhitekt Jüri Irikule (1961–2017) ja sisearhitekti-

kui ka tellijal. Ehitis on magus piltpostkaardilik

dele Kaire Kemp-Tišlerile ja Ea Andlale (Art Aku)

muinasjutuloss, mis on ehitatud 19. sajandil

üsna vabad käed. Nii jõuti lahenduseni, et hoone

menuka historitsismi vaimus. See tähendab, et

mõjub ka täna elamuna, kus on võimalik

eeskujuks võetakse ajaloolisest stiilist (näiteks

korraldada nagu „vanadel headel aedadel“ uhkeid

gootika, barokk) või segatakse mitut lähene-

üritusi, kuhu mahub mugavalt poolsada inimest.

Kui viimastel kümnenditel on üldiselt kombeks,
et kõik uus on selgelt eristuv ja teise tegumoega,
siis Kõltsu puhul mindi teist teed. Püüti jõuda
harmooniani ning sestap on ka kõik juurde tulnu
vana ja väärikaga samal lainel.
Esimesel korrusel on kaks saali, mille väärtuseks
peetakse söögisaali originaalset puittahveldisega lage ning 19. sajandi kahhelahjusid, mis
on pärit Soomest Turu kahlitehase toodangust.
Valges saalis aga on nimele vastav uus kreemikas kaminahi Oldschoolilt. Põrandal on taastatud
tuuleroosiga uhke parkett, lagedes iseenesestmõistetavalt kroonlühtrid. Mõis on orienteeritud
nii hoones kui aias toimuvate kultuuriürituste
võõrustamisele, seminaridele ning vastuvõttudele. Nii pole ime, et just siin sõi 2016. aastal
toonane

peaminister
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Saksamaa riigikantsleri Angela Merkeliga.
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20. sajandi
alguse moodsa
elu sünonüüm –
juugendlik
klaasveranda
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Uut tuleb enam sisse abihoonetes (valitseja-

tud siit avanevaid vaateid. Ka väike kõlakoda on

maja, tallihoone), mis on mõeldud korraldata-

seatud nii, et selle taga sinetab veesilm. Iluaiast

vate

teenin-

võib patseerida mööda radu ja sillakesi läbi mets-

damiseks. Näiteks kiidavad külalised jõulises

pargi mereni, mis oli ka 19. sajandil argument,

paekivihoones

mille

miks siinkandis puhata armastati. Sepistatud

külastamine on midagi muud kui traumaatilised

piirdeaiad ja väravad valmistas oma ala tuntuim

hetked tavapärase välikäimlaga.

tegija Heigo Jelle. Mõisaaias olevate pronks-

kontsertide-pidude
asuvaid

paremaks
tualettruume,

skulptuuride autoriteks on aga värvikas Seaküla
Väga suurt tähelepanu on arendaja osanud pöö-

Simson ja Paul Mänd.

rata pargile, kus lahendus on sündinud maastikuarhitektuurikorüfee Ülle Grišakovi ja Triin Järve

Võib tõdeda, et Uexküllide Kõltsu on täna igati

käe all. Nõnda pole tulemus väikekodanlik ega

kaunis kodu kultuurile!

asjaarmastajalik, vaid soliidne ning oma mitmekesisuses üllatav. Sisse on toodud klassikalisi
kujundusprintsiipe ning väikevorme nagu purskkaevud. Samuti on mõisaaed aasta läbi ilmekas ning sügisene värvikus ja talvine maagia on
uhkelt välja mängitud. Suurepäraselt on osatud
tabada looduslikku asendit ehk siis paika timmi-
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