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1. Mõisa nimi: A 1 u m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj • , Rapla k/ n. 

4. Valdaja, kasutaja: Koondis EPT Ratila Raj oonikoondis 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja, kuivati; park 

b) põhjendused: 

Alu mõisa imposantne tudorstiilis mõisahoone asub suure-

joonelise vabakujulise planeeringuga pargi serva alal. Välja

kul asetsev peahoone on ümbritsetud suuremate ja väiksemate 

tiikidaga lõunast, põhjast ja idast. Tiikide vahel kulgeb maan

tee. Nii maanteelt kui suurtalt tiikidelt avanevad suurepärased 

vaated veekogudes peegelduvale peahoonele. Eriti meeleolukad on 

kaugvaated saaeta vahelt, kuhu ongi orienteeritud pargi kujun

duslikud tel j ed. 

19.sajandi teisel poolel rajatud peahoone on kompaktne, 

kuid liigendatud fassaadidega kolmekordne ehitis. Hoone kagu

nurgale liitub neljatahuline nurgatorn. Ehitise kindluslikust 

iseloomust annavad lisaks eelpoolnimetatule tunnistust ka masi

kuliidega rinnatis ning ripptornikesed hoone põhikorpuse ja pea

torni nurkadel. Mõisahoone arhitektuureele mõjukusela lisavad 

aktsendi erineva kujuga (osaliselt teravkaru.~sed) aknad ning 

esi- ning pargipealse fassaadi liigendatui hori s on taal s e krahv-

rusteeringuga. 

Tähelepandavad on ka hoone põhiliselt pseudogooti stiili 

raamides välja peetud interjöörid ( ahjud, uksed, paneelid jms.). 

Esi f assaadile avanevate akendega vä ga suur saal asub teisel kor

rusel hoone keskosas. Viimase ees paikneb läbi kahe korruse ra-
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jatud pilasterliigendusega poolovaalne vestibüül. 

Keila-Joa, Sangaste jmt. pseudogooti mõisahoonete kõrval on 

Alu mõisamaja üheks kunstiküpsemaks nimetatud ehitusstiili näi

teks Eestimaal. Oma ehituslikult laadilt on mõisahoone emam mas-

side koosmõjule kui arhitektuursela liigendatusele ja detaili

kõlavusele orienteeritud arhitektuur Eestis harva esinev, seega 

nimetatud stiiliperioodi väljapaistva näitena eriti hinnatav. 

Hoone arhitektuurset ilmet tõstab esile oskuslikult planeeritud 

pargiansambel. 

Kõrvalhoonetest on tähelepanuväärsemad peahoone läheduses 

paiknev pseudogooti elementidega kuivati (ehit. 1884.a.) ning 

pargi servas asuv valitsejamaja. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade edelast. 

2. Peahoone. Pilasterliigendusega vestibüül. 

3. Kuivati. Vaade otsafassaadile. 

4. Valitsejamaja. Vaade edelast. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

Vllli~I juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. ·rilk 



' 




