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Köite koostamisest võtsid osa: 

KRPI peaspetsialist mõisaarhitektuuri 
alal, ajaloolane 

Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 
Kaitse Inspektsiooni van.insener 

Märkus: Ettepanekud on koondatud rajooniti, 

kogu töö maht 15 köidet. 
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Eessõna 

Käesolevaga esitame Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni ja Kultuurimälestiste RPI koostööna 

valminud ettepanekud Jõgeva rajooni mõisaarhitektuuri riik

liku kaitse alla võtmiseks kohaliku tähtsusega ehitusmäles

tisena. Kaitseettepanekute vormistamisele eelnes rida eel

töid. Neist mahukaroaks tuleb pidada ENSV mõisaarhitektuuri 

inventeerimist 1976-1978.aastatel. Inventeerimisel laekunud 

materjali (mõisaankeedid, skitsid, fotod jne.) põhjal selgi

tati välja väärtuslikum osa nimetatud ehitusmälestiste lõi

gus. Järgnevalt viidi rajooni esindaja osavõtul läbi provi

soorselt kaitseettepanekutea fikseeritud mõisate kohapealne 

ülevaatus. Selgus, et Jõgeva rajooni ettepanekutes esitatud 

7 mõisast väärivad riikliku kaitse alla võtmist 7 mõisaan

samblit (resp. üksikhoonet). 

Nimestikku kantavate mõisate kaitse alla võtmise täpse

mad põbjendused esitatakse koos ettepanekutega ansambli või 

üksikhoone kaitse alla võtmiseks allpool. Siinkohal olgu 

vaid nimetatud, et kaitse alla võtmise põhjendused on väga 

mitmesugused: arhitektuuriajaloolised, kultuuriloolised, aja

loolised (näit. kui mõis on seotud revolutsiooni ja Suure 

Isamaasõja sündmusetaga, mõisas on sündinud või elanud tun

tud ühiskonna või kultuuritegelane). Kui pea.mõisate juures 

üks peamisi põhjendusi on arhitektuuriajalooline väärtus, 

kas ansa.mblilise terviku, stiili, dateeringu või arhitekti 

tõttu, siis abimõisate osas on selleks sageli abimõisa kui 
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senini igasugusest arhitektuurikäsitlusest välja jäänud 

arhitektuuriansambli unikaalsus. Üksikhoonete osas on püü

tud võimalikult maksimaalselt eri hooneliike registreerida 

ja kaitseettepanekutes fikseerida. 1~vesse on võetud ka iga 

hoone positsioon Eesti NSV ehituspärandi üldpildis ja mõisa 

kui maa-asula aj~oolises ning maastikulises situatsioonis. 
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1. Mõisa nimi: A d a v e r e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Jõgeva rajoon, Põltsamaa k/n. 

4. Valdaja ja kasutajad: Jõgeva raj ooni RSN TK Haridusosa

kond (Adavere algkool), Adavere 

Näidissovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, tööliste maja, ait-kuivati, park 

b) põhj endused: 

19/20.sajandi vahetusel ehitatud peahoone on säilita-

nud oma algse välis- ja sisearhitektuuri. Horisontaalselt 

rõhutatud paekivist hoonekarpust ilmestavad tellis- ja maa

kiviaktsendid. Interjööri kujunduses väärivad esile tõstmist 

eklektilise kujundusega ahjud, väärispuust uksed ja juugend

elemendid (trepp jms.). Üldilmelt on hoone arhitektuur siis

ki pigem lakooniline kui rikkalik. Idast liitub peahoonele 

uus hoonekorpus. Tehniliselt on hoone heas seisukorras. 

Peahoonet ümbritseb väike vabakujundluslik pargiala. 

Praegu jaotab pargi kahte ossa uus Tallinn-Tartu maantee. 

Kõrvalhoonetest on tähelepanuväärsemad kahekordne 

(suhteliselt harva esinev nähtus) töölistemaja ja kaaris

tuga ait-kuivati. Mõlemad nimetatud kõrvalhooned on vane

mad ehitused kui peahoone. Neist väärtuslikuroaks võib pidaaa 
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18.sajandi stiilielemente omavat aidahoonet. 

e) fotod (nimestik): 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Ahi peahoone saalis. 

3. Tööliste maja 

4. Ait 

Koostajad~ KRPI peaspetsialist, 
kunstiajaloolane 

VAMKI van.insener 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: K u r e m a a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Jõgeva rajoon, Laiuse ~n. 

4. Valdaja ja kasutajad: Kuremaa Sovhoostehnikum 

5. Kai ts e alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone, vana peahoone, valitsejamaja, ait, sõiduhobus

te tall-tõllakuur, mõisa kellaga moonakatemaj a, uus laut 

(19lo). Park. Oettingenide hauakabel ja kalmistu Kuremaa

-Laiuse tee ääres. 

b) põhj endu s ed: 

Tarviklikult säilinud mõisaansambel. Hilisklassitsistli

kule peahoonele (üks paremini säilinud ja omanäolisemaid stii

linäiteid Eestis) liitub arvukas majandushoonete kompleks ning 

laialdane pargiala. 

1843.a. valminud peahoone on säilitanud nii oma välisar

hitektuuri põhielemendid kui ka rida interjöörikujunduslikke 

detaile (näit. stukkrosett saali laes, ahjud jms.). Tähelepanu 

väärivad peahoone keldrid. 

Enamus kõrvalhoonetest dateerub märgatavalt varasemasse 

aega. Säilinud on vana puidust mõisamaja ning 18.sajandil ra

jatud majandushoonete kompleks uue peahoone taga. Ka terrassi

dena kujundatud mõisa park on algselt rajatud barokkpargina. 

Uuematest mõisaehitustest tuleks esile tõsta 19lo.aastal val

minud moodsatele karjamajanduse nõuetele vastavalt tõukarja 

lauta. 

Laiuse tee ääres, umbes poolteist kilomeetrit Kuremaa 

mõisast asub Oettingenide 19.sajandi keskpaiku rajatud matmis-
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paik (säilinud kalmistu plaan) ja pseudogooti hauakabel. 

e) f otod (nimestik): 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Stukkrosett saali laes. 

3. Peaboone. Kaheksasiiluline võlv peahoone keldriruumis. 

4. Peahoone. Kab.helahi saali kõrval olevas toas. 

5. Vana härrastemaj a. 

6. Rehi-kuivati. 

1. Laut. 

8. Oettingenide hauakabel. 

Koostajad: KRPI peaspetsiaJ.ist, 
kunstiajaloolane 

VAMKI van.insener 

J.Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: L i l u m õ i s 

2. Mõisa liik: karjamõis 

3. Aadress: Jõgeva rajoon, Tabivere ~n. 

4. Valdaja ja kasutajad: eravalduses 

5. Kai ts e alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: moonakate maja, laut. 

b) põhjendus ed: 

Lilu on üks paremini säilinud karjamõis Jõgeva rajoonis. 

Karjamõis kui asulatüüp toob aga meieni eeskätt tunnistuse 

meie talurahva, antud juhul maaproletariaadi elutingimustest, 

tööst jms. Uhtlasi on Lilu moonakatemaja ainus kaitse alla 

võetav moonakatemaja rajoonis. Põhiosas on mõlemad praegu an

samblisse kuuluvad hooned - moonakate maja ja laudahoone -

säilitanud oma algse arhitektuurilisa üldilme. Hoonete tehni

list seisukorda võib lugeda heaks. 

e) .fotod (nime stik): 

1. Moonakate maja. Vaade esi.fassaadile. 

2. Lau t. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist, 
kunstiajaloolane 

V.AMKI van. insener 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: L u s t i v e r e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Jõgeva rajoon, Põltsamaa k/n 

4. Valdaja ja kasutajad: Jõgeva Keskhaigla sisehaiguste 

osakond 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: Peahoone. 

b) põhjendused: 

Lustivere mõisa peahoone on üks paremini säilinud 19.sa

jandi lõpukümnetest pärinev historitsistlik mõisahoone vabarii

gis. Eriti efektselt mõjub hoone teravalt liigendatua ning de

koorirohke esifassaad. Põhjast liitub hoonele ajastule iseloo

mulik polügonaalne nurgatorn. Traditsioonipäraselt on hoone 

aiafassaad kujundatud mõnevõrra tagasihoidlikumalt. Tehniliselt 

on hoone heas seisukorras. 

Arhitektuuriajalooliselt väärtuslikud on ka hoone inter

jöörid. Kuigi hoone algset plaanilahendust on haigla vajadus

teks muudetud, on pidulikumad ruumid: peavestibüül, viimase 

taga asuv söögituba ning peosaal säilinud oma algsetes mõõtme

tee ja dekooris. Tähelepandavad on stukkkarniisid ja -rosetid; 

ahjud-kaminad, pseudostiilis puhvet söögisaalis jms. Omaette 

väärtuseks mõisahoones on baroksetest kahlitest (oma pärit

olult märgatavalt vanemad kui mõisahoone) laotud soemüür hoone 

vasakus tiivas. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Otsafassaad koos nurgatorniga. 

3. Peahoone. Stukkrosett saali laes • 
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4. Pseudostiilis kamin peavestibüüli kõrval asuvas ruumis . 

5. Baroksetest kahlitest laotud soemüür hoone vasakus 

tiivas. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist, 
kunstiajaloolane 

V.AMKI van. insener 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: s a a r e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Jõgeva rajoon, Saare k/n. 
4. Valdaja ja ka su t aj ad: Lembitu kolhoos. 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Valitsejamaja, ait, sõiduhobuste tall-tõllakuur, park • 

b) põhj endused: 

Mõisaansambel paikneb looduelikult kaunis kohas. Umbes 

kilomeeter ansamblist lõuna poole asub maaliline Saare järv. 

Saare park väärib tähelepanu nii dendroloogiliselt kui ka 

pargiarhitektuurilt. Kõik nimetatu loob võimaluse mõnevõrra 

laokile jäänud mõisaansambli revitaliseerimiseks. 

Arhitektuurilt on baroki perioodil ehitatud kõrvalhoo

ned tähelepanuväärsed. Vaatamata Eesti arhitektuuri ajaloos 

silmapaistvat kohta omanud peahoone hävimisele, moodustavad 

auhoovi ümber paigutatud ait ja sõiduhobuste tall-tõllakuur 

nauditava, oma arhitektuurilt, ehitusajalt ja planeeringult 

igati hinnatava ansambli. Valitsejamaja seina müüritud, ole

tatavasti mõisa peahoone frontoonil paiknenud aastaarvuga 

(1730) vapikivi võiks olla orientiiriks kogu ansambli datee

rimisel. Niisiis on Saare üks varasemaid tänaseni säilinud 

mõisaansambleid Eestis. 
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e) fotod: 

1. Valitsejamaja. Vaade esifassaadile. 

2. Vapikivi valitsejamaja seinas. 

3. Ait. 

4. Sõiduhobuste tall-tõllakuur. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist, 
kunstiajaloolane 

VAMKI van.insener 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: Torm a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Jõgeva rajoon, Torma k/n. 

4. Valdaja ja kasutajad: Torma sovhoos. 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Valitsejamaj a, kupj a- ja teenija temaj a, heinasara, 

ringtall, ait-kuivati, saeveski, kaalukoda, õllevabrik, 

laut, juustuvabrik, viinavabrik. 

b) põhj endused: 

Torma on üks laiaharulisama hoonestusega, ühtlasi ka 

terviklikumalt säilinud mõisaansambleid mitte ainult Jõgeva 

rajoonis, vaid ka kogu Eestis. Valdavas enamuses 19. saj andi 

teisel poolel rajatud .mõisahoonestus väärib tähelepanu nii 

hoonestusa arvukuselt, funktsioonilt kui ka arhitektuurilt. 

Ansambel koosneb kahest põhiliaest osast: peahoonest ja 

viimasega vahetumalt seotud pargialast ning kõrvalhoonete 

kompleksist. Peahoone korduva ümberehituse tõttu tulevad 

kaitseettepanekute vormistaroisel eeskätt siiski arvesse .majan

dushooned, mis moodustavad tähelepandava agro-tööstusliku 

kompleksi. Uhtlasi annab maakivi ja tellise vahelduv kasuta

mine majandushoonetele dekoratiivse üldilme. Tehniliselt on 

hooned heas seisukorras. 

Ehitustüübilt eraldi väärib tähelepanu meie mõisaarhitek

tuuris suhteliselt harva esinev ringtall. Uurijale on väärtusli 

kud ka hoonestuse planeeringus ning üksikhoonete ehituslikus 

laadis peituvad erijooned. 
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e) fotod: 

1. Valitsejamaj a. Vaade esifassaadile. 

2. Ringtall 

3. Riistakuur 

4. Õllevabrik 

5. Saeveski 

6. Ait-kuivati 

7. Viinavabrik 

s. Teenijatemaja 

Koostajad: KRPI peaspetsialist, 
kunstiajaloolane 

VAMKI van.insener 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: u u e -P õ 1 t s am aa m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Jõgeva rajoon, Põltsamaa k/n 

4. Valdaja ja kasutajad: Põltsamaa Keskkool 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: mõisatööliste elamu 

b) põhj endused: 

Uue-Põltsamaa peahoone kuulub riikliku kaitse alla vaba

riikliku tähtsusega ehitusmälestisena (objekt nr. kaitsenimes

tikus 314). Peahoone ehitusaeg langeb 18.sajandisse, täpsemalt 

.üleminekuaega ba.rokilt varaklassitsismile, seega 18.sajandi 

kolmandasse veerandisse. Peahoonega ühtse ansamblilisa terviku 

moodustab viimase vahetus läheduses paiknev mõisa teenijate 

maja (end. mõisa ülevaataja maja). Hoone asend ning tervikli

kult säilinud välisarhitektuur lubavad ka nimetatud hoone 

ehitusaja siduda peahoone valmimisega. Seega on hoone arhitek

tuuriajalooliselt igati hinnatav. Tehniliselt on hoone rahul-

davas seisukorras. 

e) fotod: 

1. Vaade mõisa peahoonele ja teenijatemajala lõunast. 

2. Teenijate maja. Vaade lõunast. 

3. Jääkelder ja teenija te maja (vaade otsafassaadile). 

Koostajad: KRPI peaspetsialist, 
kunstiajaloolane 

VAMKI van.insener 

J .Maiste 

K. Tilk 
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