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1. Mõisa nimi: p u r i 1 a ID Õ i s. 

2. Mõisa liik: peamõis 

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

4. Valdaja, kasutaja: Ivlitsurini nim. sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone, valitsejamaja, laudad, tööliste maja, 

ves:tihoone. 

b) põhj endused: 

Purila on üks paremini säilinud ning arhitektuuririkka

maid mõisaansambleid Rapla raj ooni s. 

Kõrge nõgusa täiskelpkatusega peahoone on ehitatud vahe

tult 19.sajandi alguses. Varaklassitsistlike stiilitunnuste 

kõrval (hoone mahuline lahendus, sisemine planeering jms.) 

omab ehitis ~äiesti iselaadse fassaadidekoori ning mitmeid 19. 

sajandi klassitsismile iseloomulikke dekoorielemente. Tähele

panu väärib meisterlikus teostuses välisuks (omab paralleelnäi

teid Tallinna uste näol). Interjöörikujunduses võib esile tõs-

ta chinoiserie motiividega trepivõret, klassitsistlikke sise-,. r--
uksi, stukkornamentikat jms. Otstel liituvad hoonele klassit

sistlikud väravaehitised . 

Peahoone esine muruväljak on kujundatud 18. saj andi pla

neeringule iseloomuliku cour d'honneurina. Oma algses kujundu-
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ses on säilinud väljaku ääres paiknev töölistemaj a. 

Ansamblisse kuulu vatest hoonetest märgi tagu ka oma algses 

konfiguratsioonid eksisteerivat karjaõue (tänaseni säilinud 

karjakasteliide arv Eestis on küllaltki väike) ning arhailise 

ilmega kõrget täiskelpkatust omavat valitsejamaja. Võib oletada, 

et vali ts e j amaj a iga ületab peahoone vanuse. (Kas mitte vana 

pea.hoone?) .Ansambli äärealal paikneb 19. sajandil ehitatud vesi-
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veski. 

Kokkuvõttes mõjub Furila kompaktse ning ühtse ansambli

tervikuna. Mõisa peahoone omab kindla koha raj ooni kaunima te 

mõisamajade kõrval. Hoone on tehniliselt keskmises seisundis, 

vääriks aga senisest enamat eksponeerimist ning kas või mini
maaleeski ulatuses läbiviidud remont-korrastustöid. 

e) fotod: 

1. Feahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Vaade tagafassaadile. 

3. Valitsejamaja. Vaade esifassaadile • 

4. Töölistemaj a. 

5 • Kar j ak as tell. 

6. Vesiveski. Otsafassaad . 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 



• 

• 

. . 

• 

• 

• 



• • 

I 

• 

• 

4 



5 

• 


