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1. Mõisa nimi: Va i m õ i s a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

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

4. Valdaja, kasutaja: Tallinna teadus-tootmiskeskus 11 Algoritm 11 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, ait-kuivati, pesuköök-linnumaj a, sepikoda; 

park 

b) põhj endused: 

Vaimõisa mõisaansamblis väärib põhilist tähelepanu pea

hoone. Hinnatav on nii hoone välis- kui ka sisearhitektuur. 

Ehitatud arvatavasti 19.sajandi esimesel veerandil kätkeb hoone 

end as mitmeid 18. saj andi mõisaarhitektuurile iseloomulikke j oo

ni. 18. saj andi ehi tu stradi tsioonid est mõjustatuna on Vaimõisa 

peahoone alumine korrus rajatud sokkelkorrusena. Seevastu on 

hoone suhteliselt kõrged aknad 19.sajandi klassitsismi tunnusjooJ 

Hoone fassaadid on vähe liigendatud. Üksnes esifassaadil eendub 

kolmnurkiron tooniga kolmetel j eline keskrisalii t. Risaliid i vii-

luväljal paikneb mõisa kunagiste omanike Nasackenite vapp. 

Sissepääsud paiknevad hoone esifassaadil ja otstes. Uste 

puhul väärib tähelepanu heatasemelibe klassitsistlik tisleritöö. 

Hoone sisekujundus pärineb valdavas osas 19.sajandi teisest 

poolest. Ehitise pidulikumaks ruumiks on teise korruse vestibüü

li taga paiknev akendega esifassaadile avanev saal. Saalis paik

neb kogu ehitise eriliseks aktsendiks olev lai (viierealine) 

klassi tsistlik karniis. Lisaks karniisile pakuvad saalis huvi 

ka pruunist kahlist ahjud ja akende vahele jäävad peeglid. 
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Peahoone ümber koonduv ad mitmed 19. saj andi algusklimnet el 
ehitatud kõrvalhooned. Viimaste ansambliline side peahoonega on 
orgaaniline. Väärib tähelepanu pargi lõunaserval paiknev ait ja 
viljakuivati ühe hoonena • .Aida ja peahoone vahele jääb poolkaar
ja kujuga tiik • .Aida vastas üle mõisasse sissesõidutee paikneb 
sõiduhobuste tall-tõllakuur. Nimetatud hooneid seob kivipostide
ga piirdeaed. Peahoone läheduses paiknevad ka pesuköök ja linnu
maja ühe hoonena. 

Mõisast mõnevõrra eemal paikneb rahvasuus kirikuna tuntud 
paekivist hoone ( oletatavasti sepikoda). 

Vaimõisa mõisaansambel on üks paremini säilinud mõisaan
samblitest Rapla rajoonis. Viimase käimasolev rekonstrueerimine 
muudab tõenäoliseks ka kõigi ansamblisse kuuluvate hoonete kor-
rastamise, sobiva hoolduse ning eksponeerimise. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Vaade aiafassaadile. 

3. Peahoone. Välisuks. 

4. Peahoone. Karniis saali laes. 

5 • .Aidahoone-kuivati. 

6 • S ep ikod a ( ? ) • 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V.AMKI juhtiv inspektor 

J .1'iaiste 

K. Tilk 
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