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1. Mõisa ni..Cili: 0 1 u t v e r m õ 1 s 

2. Mõisa l11k: peamõis 

?. Aadress: Viljandi raj.t Oluwtvere ~ • 

4. Valdaja, kasutaja: Olustvare äidisso hoos- hnikwm 

5. Kai.ts aJ.la v-õeta.vad hoonod; 

a) ttepanekud: 

I! e oone, valitsejamaj a, isa etnike boone, õi a eni-

jate elamu, talli<l, laudad, meierei, aJ.dad, kuivatid, v1i

navab.r1k, n1.1nmhärgade all, kesvu.hoone; park koos piirde

iiriga ja väravapostidega; pwubaka.ev 

b) põhj enduaed: 

Olustvere on Uks parem i säilinud mõisaan leid Eestis. 

~titlse hoonestusa haarab enda e avar (paljude eriosadeg ) par

g.lal • Par tuumiku ooduatavad peahoonet iimbritsevad ringikuju- . 

lised muru äljakud, .millele kujtmda.vad fooni da ja heleda 

võra a kontrasteelt paigu. tatud puud ( tam.med, aiberi ntüUd, al 

mä.Bd. päbklipuud jne.). Pargi tagumises osas asuvad kolm allika

li el toi tel ole at suurt pe.ifirtiiki. Esikilljal piirab kõrgem. 

ti:3-gakiilj el medalam maakivi i.Ul.r. 

ifõi asee sa u ad neli pikk lehtpuualleed, mis on Eestis 

kaun ad. 

Kirjand se andmeil on park kujundatud 1So3. ' Stal. nim.eka 

iia pargi.arhitekti G.Kuph dt':l. projekti aJ.us 1. ( G.Kll.phaldt on 

-võtnud osa ka Polli ja Õisu mõisaparkide rajamisest.) 

Olustvere is.aho , üks .ku:lstikttp.ee sid juuge darhitektuu-

ri näiteid Eestis, on si1mepaistev nii oma arhitektuurselt lahen 

du el t, kasut tuo aterjalidelt kui ka t ostuselt. I aelt on 

õisaho e projekteerijaks ol.nud väljapaista oma ajastu stiili 

ja moe.nüansaide orienteeruv arhitekt. Hoon on kav d tu.d 19. 
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saj di lõpultUmetel Inglismaalt eJ.e.us saanud ju.ugelld1laine 

( vo lu.l printsiipidel. Kui välisarldtelttu.uris U ev kontrast

~e dekoratiivsuse t tlus: järsult eendu.vad hoonemaysid. 

vab:värkkonstruktsioonide jõuline mõjulGpääa heleda seinapinna 

tau.stal, grunii t o.kli nin., telliaki viaein "te kv ali tee , katu.-

sekatt .materjali toretsev pidlllik.ku.e jms. jooned, mis ise-

loomnlikud ka perioodi n.n. saksapäraeele jttl1gendarhitektu.w:ile, 

siis soliidne ühtlasi ru.u.mikas sisemine planeering (kasutatud 

-väärispui t~ meenu.tavad eeskätt inglise maamaju. (m.-.orhou..!!). ,._..-. 
õ1b oletada, et Olllat ere arhitoktile ei olnud tundmatud 

11liam orrise sajendi aisel poolel laialdast mõju.välja oma

nud dekoratiivssdt samas ka soliidsed ning aitsekad lahendu-

s d. 

Stiililt seostub peahoonega viimase vastas paiknev valit

sejamaja (ehit ti vanemast hoonest ümber peahoone eesku.jul). 

tllejäänud 11oonestu.s paikr .. eb pargi terri tooriwnil alaan

sambli tena.. Igati väärivad esile tõst.mi.st ja säilitamist puna -

tvat tellistest karjaõu koos meierei ja väravatega, t11g1 kal

dal paiknev aalil1si vetepee~eldusi andev iinavabrik, kasvu

hoone, rohtaia k.ivi.miiü.r jr.e. õisaansamblist ca 300 lõuna. 

e. ·t. Viljandi suunas on maantee ääres reana paigutatud aidad 

Ja ku.1Yatid • 

.t\.nsamblis on säiJ.in.u.d ka väikevorme (näit. omapärane 

e tallist viindaga kaev). 

R · atud on mõisaansambel möödunud saj andi lõpuktimnetel, 

kui mõisa toll~aegsetele valdajatele (Fersenid) tõi uut jõakust 

läbi Olustvere rajatud Tallinn- iljanai rau.d tee. !ehniku.mi kä

su tu.ses on hooned korras, parg:i.ala hooldatud. Tänaseni puuduvad 

ka sageli õisaarhitektuuri puhnl pilku häirivad u.asehitu.sed. 
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Q) :fo-too.: 

1. Peahoone .. "faad 

2. Häär er. aade 

3. Viinavabrik. 

4. as"fU.hoon • 

5. Par iiU:r. 

6. Ka v. 

Koostajad: 

KRPI p a petsialist 
mõi aarh1 tektuu.r1 al. 

V juhtiv inspektor 
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ots~assa.adile. 

ait' assaadlle • 

J. dat 

X..fil.k 
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