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1. Mõisa nimi: I n g 1 i s t e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3 • .Aadress: Rapla raj., Juuru k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Rapla raj., RSN TK Laste Spordikool 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone, park 

b) põhjendused: 

Ühekordne baroksetas vormides kõrge täiskelpkatusega pae

kivihoone paikneb avara pargi äärealal. Pargi tuumiku moodustab 

vana regulaarne park. Viimase ümber on hiljem kujundatud vaba

kujuline pargiosa, mis ühe küljega toetub Keila jõele ning jät

kub piki jõe kallast loodusliku päritoluga parkmetsaribana kuni 

naabruses asuva Hõreda mõisani. 

Ingliste mõisamaja omab küllalt huvipakkuva ehitu~ajaloo. 

Varasemad ehitusosad (näit. keldrid) võime me teatud reservat-

siooniga dateerida keskaega. Põhiosas valmis hoone oletatavasti 

aga 18.sajandil, barokiperioodil. Viimasele ~iitavad nii hoone 

ülaproportsioonid, fassaadiliigendus, ärkelkorruse katuseakende 

vormistus, kuid ka rida interjööri kujunduslikke detaile. Eri

list esiletõstmist väärib Ingliste mõisa barokse te s vormid es tis

leritöö (18.sajandist pärinev trepivõre, siseuksed, seinakapid 

jms.). 

18.sajandi lõpul on hoonet mõningas osas ümber ehitatud 

(viimasele viitavad arhiivsed teated). Nimetatud ajast pärineb 

üM~ kolmest hoones oleva saali kujundus (varaklassitsistlik 

stukkdekoor saali laes). l9.sajandi teisel poolel on hoonet veel 

kord ümber ehitatud. Varasemale ehitisale lisandusid pseudorenes-

san ss (-barokk) elemendid. Pseudostiilis b arok.kpor taal (puit), 
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vestibüülis, hoone suurima saali kasseteeritud puitlagi, põle
tustehnikas figuraalsed kompositsioonid nn. söögitoa laes jms. 

on teostatud ajastu paremast kunstimaitsest lähtuvalt. 

Käesoleval sajandil on hoone välisarhitektuuri lihtsusta
tud, mis aga oluliselt ei vähenda tema ehitusajaloos peituvaid 

väärtusi. Hoone suhteliselt tagasihoidlik välisilme varjab en
das kunstiajalooliselt igati hinnatavat arhitektuuri. 

Peahoonele liitub viimasega ansamblilise terviku moodustav 
kõrvalhoonete kompleks. Enamus nimetatud hoonetest on aga kas 

varemetes või tehniliselt äärmiselt halvas seisukorras. See ei 

võimalda nende suhtes kaitseettepanekute esitamist. Soodsates 

tingimustes (juhul kui kõne alla tuleks mõisaansambli ulatusli
kum restaureerimine) võiksid nimetatud hooned olla sobivaks 

taustaks rõhutama peahoone arhitektuuriajaloolist mõju, olla 

aluseks mõisaansambli kui terviku taastamisel. 

e) fotod: 

1. Feahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Feahoone. Vaade aiafassaadile. 

3. Peahoone. Varaklassitsistlik stukkdekoor saali laes. 

4. Peahoone. Vaade pseudorenessanssstiilis kujundatud 

saali. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V.AMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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