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Märkus: Ettepanekud on koondatud rajooniti, kogu töö maht 

15 köidet. 
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~s sõna 

Käesolevaga esitame Vabariiklik Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni ja Kultuurimälestiste RPI koostööna val

minud ettepanekud-põhjendused Pärnu rajooni mõisaarhitektuuri 

riikliku kaitse alla võtmiseks kohaliku tähtsusega arhitektuu

rimälestistena. 

Kaitseettepanekute vormistamisele eelnes rida eeltöid. 

Neist mahukamaks tuleb pidada Eesti mõisaarhitektuuri inventa

riseer~ist 1976.-1978.aastatel. LaekunUd materjali (mõisaan

keedid, skitsid, fotod jne.) põhjal selgitati välja väärtusli

kum osa nimetatud ehitusmälestiste lõigus. Järgnevalt viidi 

rajooni esindaja osavõtul läbi provisooraetes kaitseettepane

kutea fikseeritud mõisate kohapealne ülevaatus. Selgus, et 

Pärnu rajoonis esitatud 20 mõisast väärivad riikliku kaitse 

alla võtmist l~mõisaansamblit (resp. üksikhoonet). 

Allpool esitatakse mõisaarhitektuuri kaitse alla võtmise 

ettepanekud koos täpsemate põhjendustega. Siinkohal olgu vaid 

nimetatud, et kaitse alla võtmise põhjendusi on mitmelaadseid: 

arhitektuuriajaloolised, kultuuriloolised, ajaloolised (seos 

revolutsiooni või Suure Isamaasõja sündmustega, ühiskonnatege

lastega). Kui peamõisata puhul on olulisemru{s põhjenduseks 

ehituskunstiline väärtus kas ansamblilisa terviku, stiili, da

teeringu või arhitekti tõttu, siis abimõisata osas on selleks 

sageli nende kui senini igasugusest käsitlusest väljajäänud 

arhitektuuriansamblite unikaalsus. trksikhoonete osas on püütud 

võimalikult maksimaalselt eri hooneliike registreerida ja kait

seettepanekutea fikseerida. Arvesse on võetud ka iga hoone po-

sitsioon Eesti NSV ehituspärandi üldpildi ja mõisa kui maa-asu-

la ajaloolises ning maastikulisas situatsioonid. 



1. Mõisa ni.me tu s: Au d r u .m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Audru k/n 

4. Valdaja, kasutaja: Audru sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad bbaektid: 

a) ettepanekud: 

Valitsejamaja ehk nn. "suvemõis", teenija temaj a, viina

vabrik 

b) põhjendused: 

Audru mõisaansambel kujutab endast suurt, hooneterohket ja 

hästi säilinud kooslust. Ehitised paiknevad laial alal hajutatud 

gruppidena, mis orienteeritud Audru jõe äärsale mõisasisesela 

teele, maanteeristile kiriku juures või asuvad kompaktse reegli

pärase rühmana peahoone tega. Viimane on hävinenud, tema kohal 

paikneb kaasaegne kivihoone. Kompleksi vääristab 13,3 ha suurune 

korrashei tud park. 

Uksikhoonetest vääri vad ehi tuskuns tilis t esile tõ st.mist va

litsejamaja ehk nn. "suvemõis", teenijatemaja, viinavabrik ning 

magasiait. Viimatinimetatu on juba varem riikliku kaitse alla 

võetud vabariikliku tähtsusega arhitektuurimälestisena (vt. ENSV 

Min.Nõuk • .määrus nr.346, l.aug. 1973, lisa nr.4). 

Valitsejamaja- "suvemõis" on kelpkatusega kaetud väheldane 

kivihoone. Esifassaadi keskel asuvat löövialust toetavad neli sa

ledat toskaana orderis ümarsammast, nurgad on kujundatud sama

laadaeta pilastritega. Rosettidega kujundatud tiibuks pärineb 

Pärnu nimeka tislermeistri G.F.Fincki töökojast. See bnroklikult 

vormikas hoone on ehitatud ilmselt 18-19.sajandi vahetuse paiku, 

19.sajandi teisel poolel on ta omandanud teravkaarelisad akna-

ja ukse avad. 



Teenijatemaja on oma liigi kohta väga suur ja esinduslik. 

Ta on ehitatud kahekordsena, ü~al nurgal tõuseb neljakordne 

kellatorn. Viimane matkib oma üroarakande ja sakmikrinnatisega 

feodaallinnuste kaitsetorne. ~ootikapäraste elementidega histo

ritsistlikus laadis hoone on ehitatud 185o-ndatel aastatel, te

ma arhitektuurses lahenduses leiame mõndagi ühist Taali mõisa 

härrastemaj aga. 

Kõrge korstnaga viinavabrik on ühe-, keskosas kahekordne 

lahmakas hoone. Tema lõhatud maakividest seinad on kvaliteetse 

müüri töö musternäidiseks; koos punase tellisega annab see vab

rikule värvika, maalilise üldmulje. Esikülge kujundavad kaks 

läbi mõlema korruse ulatuvat kaarsillusega akent. Nende kohal 

viilus paiknev p aarisaknake omab hiliskeskaegse dolomiidist 

vahesamba. Mõisnik A.Pilar von Pilchau olevat selle reljeefse 

ornamendiga detaili lasknud tuua Pärnust vanade ehi tusmaterj a

lide laoplatsilt. Teise samalaadse samba leiame aidahoone otsa

fassaadilt. Viinavabrikuhoone ise on dateeritud 19o2.aastaga. 

Kõik kirjeldatud hooned on hooldatud ja heas korras. "Sulle

JRõisasu paikneb sovhoosi laboratoorium, teenijatemajaa on elu-
' 

korterid ning viinavabrik on kohandatud klubiks. 

e) fotod: 

1. Vali t sej arnaj a. 

2. Teenijatemaja. 

3. Viinavabrik. 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane 

VM1XI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: I 1 1 u s t e m õ i s 

2. Mõisa liik: kõrvalmõis 

3. Aadress: Varbla k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Tallinna Linna Oktoobrirajooni Laste 

Spordikool 

5. Kaitse alla võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

Illuste peahoone on pü.stitatud 2o. sajandi algul Paatsalu 

mõisa suvemajana. 

Hooneksvatise liigendatuse, masside ebasü.mmeetrilise jao

tusega nii horisontaal- ja vertikaalsihis on saavutatud maali

line ilmekas ü.ldmõju. Olulisemaks muljet kujundavateks aktsen

tideks on kõrged kolmnurkaed viilud, pilbastiga kaetud sadul

ka tu s ed ning seinte rustikaalne vahvärk-, pritskrohv-viimist

lus. Hoone taanduvad ja eenduvad osad on erikõrguselisad- põ

hiliselt ü.ks-kaks korrust, osaliselt on välja ehitatud kolmas 

ärklikorrus. 

Hoone raj arnisel on silmas peetud juugendliku nn. 11Heimat-
., 

stiili" esteetilisi nõudeid: kavatis on funktsionaalne, roman-

tiliselt matkitakse Lääne-Euroopa keskaegsele maamajade arhi

tektuuri, masside ebasü.ämeetriline paigutus muudab lahenduse 

ilmekalt dü.naamiliseks. Sellisena kuulub Illuste peahoone vaba

riigis juugendperioodi mõisamajade parimate näidete hulka. 

Hoone tehniline säilivus on rahuldav. Praegu on teoksil 

tema ü.mberkohandamine spordibaasiks. 

9 
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e) fotod: 

1. ~eahoone. Vaade esiküljele. 

2. Hoone esikülg. :Pragm.ent. 

3. Vaade hoone tagaküljele. 

Koostajad: 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K. Tilk 







l. Mõisa nimi: K a e l a s e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht, Halinga k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kaelase eriinternaatkool 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhj end u.sed: 

Kaelase peahoonet võime arvata rajooni väheste varaklas-

sitsistlikus stiilis m~isamajade hulka. Rahulike tasakaalusta

tud üldvormidega hoone on kaetud kelpkatusega, keskosa on ehi

tatud kahekordseks ja kaetud kolmnu.rkviiluga. Dekoratiivdetai

lidest nimetatagu nurgapilastreid, karniise; suur arkaadpalkon 

sissekäigu ees on hilisem liaand 19.sajandi lõpuosast. Inter

jöörid on algse ilme suuresti minetanud hilisemate ümberkujun-

duste käigus. 
f1C'c:4 L C L t 

Oletamisi võime arvata, et mõis on ehitatud pärast 1786. 

aastat, mil selle omandas A. v .Derfelden. Ilmselt rajati samal. 

ajal ka park, mille algaest reeglipärasest kavatisest võime 

tajuda vaid fragmente. 

Kaasajal on peahoone kasutusel koolimajana ning heas teh

nilises seisundis. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esiküljele. 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane 

VMlKI juhtiv inspektor 

A.Hein. 

K. '.rilk 



\ 



.... 

> 
' 

1. Mõisa ni.mi: K o on g a m õ 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Koonga k/n. 

4. Valdaja, kasu.taj a: Koonga 8-kl. 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepaneku.d: 

peahoone 

b) põhj endused: 

i s 

kool 

Koongat t:eame jt1ba keskajal tähtsa majandusliku ja ad

~istratiivse keskusena. Tollal kuulus mõis Saare piiskopile, 

162!1. aastal arvati ta Pärnu. krahvkonna mõisa te hulka. 

Koonga mõisamaja on mõnedel andmetel püstitatud 1636. 

aastal. Sellesse aega võime dateerida ühekorruselise hoone 

laiade servjoonvõlvidega keldriruu.mid. Hoone on ümber ehitatud 

1935-1936.aastal. Pärnu. arhitekti E.Wolffeldti projekti järgi. 

Arhitekt säilitas maja barokliku. raskepärasusa ning kõrge kelp

katuse, lisas vormika portikuse ning kujundas rokokoolikes vor

mides välisu.ksed. 

Sama projekteerija teostas ka talli su.u.reulatusl~ ümber

ehi tu s e. in ternaadihooneks. Vareme tena on säilinud peahoone ga an

sambliliselt seotud tõllaku.ur. 

Sellisena on siin tegemist Pärnu raj ooni ühe väärtuslikuma 

mõisahoonestusega. Hästi vali tud proportsioonid ega peahoone ava

ra esiväljaku ääres on mõõmustavaks aktsendiks asula keskel. 

Peahoonet kasutatakse kooli internaadina ning tema tehnilist 

seisundit võib lugeda heaks. 

e) fotod: 
1. ~eahoone. Vaade esiküljele. 
2. Hoone portikus (arh. E. Wolffeldt, 1935-36). 
3. Vaade hoone keldrivõlvidele. 

Koostaj ad: KRPI grupijuht, ajaloolane 
VMvllii juhtiv inspektor 

A. Hein 
K. 'rilk 
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1. Mõisa nimi: K õ im a m õ 

2 • Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Koonga k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Soontaga 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, aidahoone 

b) põhj em used: 

i s 

kolhoos 

Maini tud hooned on püsti ta tud 19. saj andi al.gul. Peahoone 

kujutab endast rangelaadilist klassi tsis tlikus stiilis ühekor

ruselist kivihoonet, mida vormib kõrge poolkelpkatus. Hoone mõ

lemal küljel on paiknenud palkonid, tähelepanu väärib parem

poolsele otsaküljele 19.sajandi lõpuosas ehitatud järelklassit

sistlikult hästiproportsioneeritud kolmnurkse viiluga ja pilast

ritega ~araadne sissepääs. 

Ait on rustikaalsem, kuid üldvormilt peahoonele lähedane. 

Mõlemad hooned kivimüüriga piiratud pargi piiril moodusta

vad mõisast terviklikuma ja hästisämlinuma koosluse. Praegu on 

nende tehniline seisund hea, peahoonet kasutatakse lasteaiana. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esiküljele. 

2. Hoone tagakülg. 

3. Peauks hoone otsakliljel. 

4. Ait. 

Koostajad: 

KRPI grupijuht, ajaloolane A.Hein 

VAMKI juhtiv inspektor K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: T i h e m e t s a (Voltveti) m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Saarde ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Tihemetsa Sovhoostehnikum 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone saali interjöör 

b) põhjendused: 

Mõisa peahoone on valminud 19.sajandi esimesel poolel. 

Kaasajaks on maja tundmatuseni ümber ehitatud, algaest välis

kujundusest on säilinud vaid esinduslik sammasportikus, sise

muses on huvipakkuvaim 2o.sajandi alguskümne1st pärinev saali 

interjöör. 
• 

Ruumi kujundab rikkalik ~~~ja maalitud dekoor. Seina-

pinnad on jaotatud tahvliteks: nende raamid on profileeritud 

ja nurkades seotud tammelehtedega, keskel kujutavad ovaalsed 

medaljonid musitseerivaid feesid, seinte alaosa pidi kulgeb 

lambrii. Lage ääristab osaliselt maalitud, osaliselt reljeef

sete vanikute, maskaronide, akantuslehtedega ehitud karniis, 

maalinga~ega on ka lae keskosa. 

Uhe seina äärde jääb valge kahhelahi keerulises kujundu

ses ja peenes teostuses: keskel paikneb niss, mida äär1stavad 

korintosk~iteelidega paarissambad, ülaäärt pidi kulgeb karniis. 

Enamus kirjeldatud saali dekooridetailidest on kavandatud 

rokokoolikus laadis, kuid leidub ka ampirlikke elemente ning 

ilmsaid mõjutusi juugendstiilist. Rokokoo dünaamika ja kõrgen

datud emotsionaalsus sobis sajandi alguse maitsearusaamadega 

ning oli seetõttu ruumikujunduses populaarne. Kunstiteaduses 
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nimetatakse seda praktikat "teiseks rokokooks" või 11!leoroko-

kooks". 

Tihemetsa mõisa saali näol on tegemist ühe kaunima ning 

luksusliku.ma interjööriga 'Pärnu rajoonis . .Arva taval t on de

koori ~~deta~lid pärit Riia stukitöökodadest, ka &1i on 

mõne kahlimanuf'aktuuri meistri töö. 

Saal on korralikult hooldatud, kuid kahjuks on teda suu

rendatud kaYrval asuva salongi arvel. 

e) fotod: 

1. 'P eahoone saali valg e ahi. 

2. Fr a gment saali laedek oorist. 

Koostajad: 

KRPI grupiju.ht, ajaloolane 

VAiviKI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K.Tilk 





1. Mõisa nimi: T o r i m õ i s 

2. Mõisa liik: riigimõis 

3. Asukoht: Tori ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria 

Teadusliku Uurimise Instituudi Tori 

Näidissovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

ansambel - peahoone, viinaköök, viljaai t, tallihooned ja 

-värav, rehi, v ankrikuur, töölistemajad 

b) põhjendus ed: 

Ke:skaj al teame Tori t ühe tähtsama ordumõis ana. 'Poola või

muperioodist alates oli ta riigimõis. Laiemalt tuntakse Torit 

loomaaretuskeskusena: 1826-29.aastatel anti ta Liivimaa Rüütel

konnale rendile meriinclammaste ja tõukarja pidamiseks, 1856. 

aastast tegutses siin hobusekasvatus. 

Arvukatest hoonetest on arhitektuurikaitse seisukohalt olu

lisemad allkirjeldatavad. 

Peahoone on väiksem liigendatud puithoone: põhiosal kõrge 

täiskelp-, tiibadel madalam poolkelpkatus, kõrgele kivisoklile 

toetuvad seinad on vooderdatud püstlaudadega; maj as on säilinud 

mantelkorsten, oinasarvhingedega uksi jne. BaDokkstiilis hoone 

pärineb ilmselt 18.sajandi teisest poolest. 

Viinaköök peahoonest allpool jõe ääres on kõrge poolkelp

katusega maakivihoone. Ta on püstitatud 1835.aastal ning hiljem 

kohandatud tisleritöökojaks. 'Praegu on vormikas hoone risusta

tud juurdeehitustest. 

Viljaait väärib tähelepanu rustikaalses laadis rõhtpalk

h oonena - keskosa laialt taandatud ulualuseks, seinad laotud 

ristnurkadega. Mõnedel andmetel ehitati ait :l'Sil:~ .· ·~~s1;®. •• 
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Rehehoone maantee ääres on pikk kelpkatusega segaehitis, 

mida loetakse pärinevaks 1844. aastast. Tema naabruses aset

sev vankrikuur on püstitatud iseloomulikul ökoncomsel viisil 

- seinad koosnevad kivitulpadest ja nende vabelisest rõht

laudistusest. Hoonet dateeritakse 1885/86.aastatega. 

Töölistemaj\\ on säilinud kaks - üks puit, teine kivihoo

ne. Mõl emad pärinevad ilmselt 19. saj andi algupoole st. 

Mõisasüdame keskmeks on suur tallidekompleks: kuus pik

ka ja massi i vset viiikatusega hoonet kahes reas, kaks vanemat 

tellistest, teised raudkivist tellisääristega, tallide juurde 

viib rikkalikus historitsistlikus kujunduses värav. Väraval 

olev daatum märgib hobusekasvatuse raj arnisae ga, tallid on 

püstitatud aastatel 1859-1862. 

suur kõrtsihoone maantee ääres ei vaja kirjeldamist, ku

na on lülitatud vabariikliku tähtsuse@,a arhitektuurimälestis

· te nimekirja (vt. ENSV Jllin.Nõuk. määrus nr.346, l.aug. 1973, 

lisa nr.4). 

Loetletud hooned on heas tehnilises seisundis ning Tori 

sovhoosi poolt tarvitusel. 

Mõisaansambliga koos nimetatagu ka tihedalt naabruses 

paiknevaid alevikuhooneid - kirikut, pastoraati, vallamaja -

mis kõik ehitatuna 19.sajandi keskosas või teisel poolel üht

ses arhitektuuriiises laadis, moodustavad harvaesineva terviku 

e) fotod: 

1. ~eahoone. Vaade pargiküljele. 

2. Viljaai t. 

3. Tallihooned. 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane A.Hein 

V~I juhtiv inspektor K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: T õ s t a m a a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Tõstamaa k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Tõstamaa 8-kl. kool 

5. Kaitse alla võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

peahoone, tall 

b) põhjendus: 

'l'õstamaa peahoone ja tall on esinduslikumaid mõisahooneid 

Pärnu rajoonis. Suur kahekordne härrastemaja on kujundatud jä

relklassitsistlikus laadis: mõlema fassaadi keskosad jooniali

ka pilastritega, korruste vahel ja räästaste all kulgeb karniis, 

esiküljel toetub neljale malmkonsoolile rõdu. 

Alakorruse planeering on lahendatud koridorisüsteemis, 

ülemisel esinduskorrusel paiknevad enamus ruum anfilaadselt. 

Imterjööris väärib esmast märkimist paraadlik fuajeetrepp -

mitme marsi ja mademe, joonialike tugisammaste ning keerukate 

balustraadidega on ta omaette vaatamisväärsus. Teistest ruumi

dest nimetatagu profileeritud laekarniiside ning lambriiga kau

nistatud saali, üht ruumi tumeda kasettlaega ning seinapilast

ritega, teist nikerdatud laetugedega. 

Kirjeldatud interjöörid on nagu maja välislahenduski teos

tatud historitseerivas järelklassitsistlikus laadis. Raalisee

ringus võime tunda mõningast kunstilist saamatust, kuid sellest 

hoolimata saame hoonet hinnata 19.sajandi lõpuosa- 2o.sajandi 

alguse mõisaarhitektuuri huvitava näitena. 

Peahoone naabruses paiknev suur nelinurkne suletud ta.lli

-tõllakuuriblokk on esimesest arhitektuuriiisel t tähelepandavam. 
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Ta sümmeetriline esifassaad on kujundatud historitsistlik

-järelklassitsistlikus laadis laiade karniisivööde, akn~äris

tega, keskosas asuvat kahekordset kaeratorni katab kolmnurk

viil. Tallia on säilinud ainulaadsed kivist tallUtud suured ho

buste joogikünad. 

Selliselt on siin tegemist ühe suursugusama tallihoonega 

Eesti mõisates. Käsitletav hoone dateerub ilmselt l88o-ndatesse 

aastatesse. 

Peahoone on heas tehnilises seisus, kuid tall vajab remon

ti. Teda kasutatakse kooli kuurina. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esiküljele. 

2. Paraad-trepp hoone fuajees. 

3. Üks ' alakorruse ruumidest. 

4. Tall. Vaade esiküljele. 

Koo sta.j ad: 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

V.AMKI juhtiv inspektor 

A.Hein 

IL Tilk 
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1. Mõisa nimi: u 1 1 a s t e m õ 

2. Illõisa liik: karjamõis 

3. Asukoht: Saue;a k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Pärnu sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

i s 

Väike ühekorruseline lihtsailmeline, kuid väljapeetud 

klassi t sis tlike s proportsioonid es poolkelpkatusega kivist pea

hoone esindab Eesti mõisate vanemat ehitustraditsiooni. Ruumid 

asetsevad sümmeetriliselt grupeerides hoone mõlemas tiivas 

paiknevate mantelkor stende ümber. Osaliselt on säilinud algsed 

interjöörid: laiade laudadega löödud talalaed, madalad nn. 

"oinasarv" hingedega siseuksed jne. Ilmselt on ta püsti ta tud 

Sauga mõisa karjamõisana 19. saj andi algul. Praegu on osa hoo

nest maha jäetud ning ehitise tehniline seisund seetõttu halb. 

Tähelepanu pälvib ka suur aidaehitis peahoone naabruses. 

Viimane on püsti ta tud arvatavalt 19. saj andi lõpul, vähemasti 

1873.aastal koostatud mõisa kaardil teda veel ei esine. 

Ansamblit vääristab maaliline asend Sauga jõe kaldapealsel 

ning väheld ane park. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esiküljele. 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane A.Hein 

VA!,I[KI juhtiv inspektor K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: U u e - V a r b 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Varbla ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Varbla kolhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) e 'ttepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

Uue-Varbla peahoone näol on tegemist stiilse barokkhoone

ga 18.sajandi lõpupoolest. 

Suur ühekordne laudvooderdusega puithoone on kaetud pool

kelpkatusega, tema kahekordsel keskosal paikneb kolmnurk:fron

'toon, seinad on liigendatud pilastritega, räästa- ja aknakar

niisid pro:fileeritud, esi:fassaadil asub suurepärases varaklas

sitsistlikus teostusas nikerduks. Varemalt omas hoone eenduvaid 

külgtiibu, mis moodustasid sissekäigu ette piduliku co~ d'hon

neuri. Kahjuks on viima:ae praeguseks lammutatud ning mõned de

tailid asendatud remontide käigus, kuid sellest hoolimata on 

säilinud üldlahenduse tasakaalustatus ning harmoonilisus. 

Maja ruumide planeering on ajastule omaselt sümmeetriline, 

hoone mõlemas otsas paiknevad mantelkorstnad, keskosas asetseb 

läbi kahe korruse ulatuva peegelvõlvlaega saal. 

Sellisena on Uue-Varbla mõisa peahoone kahtlemata väärtus

likumaid ja stiilipuhtamaid barokkhooneid meie vabariigi mõisa

tea. õnnetuseks seisab maja pärast kolhoosikontori väljakoli

mist 1979.a. juunis pooltühi, kuigi tema tehnilist seisundit 

võib pidada senini heaks. 

e) :fotod: 

1 . Peaho one . Vaade esiküljele . 

Koo stajad : KRPI grupijuht , a j al oolan e 
V Al11KI j uhti v insp~ektor. 

A. Hein '; 
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1. Mõisa nimi: V e e m õ i s 

2. Mõisa liik: riigimõis 

3. Asukoht: Halinga k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Vahenurme 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

aidahoone 

b) põhj en du s ed: 

kolhoos 

Tagasihoidlik aidahoone mõisasüdamesse suunduva tee 

ääres paelub tasakaalustatud rahulike proportsioonidega. 

Ehitis on laotud paekivist, seinte alaossa on jäetud piklikud 

tuulutuspilud, hoonet vormib kõrge kelpkatus. Kirjeldatu vää

rib säilitamist mitte ainult erilaadse aidatüübi hästisäilinud 

näitena 19. saj and i algup ool e st, vaid kui ka oma lihtsuses nau

ditav arhitektuuri töö. Praegu kasutatakse hoonet laona ning ta 

on rabuldavas tehnilises seisundis. 

Igati kohane kaitsenimekirja lülitamiseks oleks olnud 

ka Vee mõisa peahoone - barokkstiilis puitehitis 18.sajandi 

lõpust -kuid käesoleva aasta suvel rikuti see garaa2i ehitami

sega ühte majaotsa. 

e) fotod: 

1. Aidahoone. 

Koostajad : 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

V~~I juhtiv inspektor 

A. Hein 

K . 'l'ilk 





l. Mõisa nimi: Võ i d u 1 a m õ 

2. Mõisa liik: karjamõis 

3. Asukoht: Vändra k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Vändra sovhoos 

5. Kaitse alla võ e tavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

i s 

Võidulas asus aastatel 1823-1929 Vändra klaasitööstus, 

mille juurde l865.aastal asutati karjamõis. Ansambli omapäraks 

oli vabrikuhoone ning selle arvukate abiehitiste kuulumine 

kompleksi. Tähelepanu väärivad kuus tööliskasarmut l9.sajandi 

lõpust, klaasivabrik ise on hävinud. 

Arhitektuuriliselt on silmapaistvaks ehitisaks peahoone 

- suur kahekorruseline laudvoodriga puumaja- mille tagasi

hoidliku üldkuju elustab rikkalik dekoor puitpitsi, pilastrite, 

profileeri tud kaunistuste jms. näol. Sisemusest nimeta tagu hal

lis paiknevat treitud balustritega. treppi. 

Kirjeld atuna on maja tähelepanuvääriv näide 19. saj andi 

lõpul - 2o. saj andi algul levinud hist ori tsistlikust venepära

sest-arhaiseerivast arhitektuurilaadist, milles võime aduda ka 

mõningaid juugendperioodi mõjutusi. Mõnedel andmetel on hoone 

ehitanud Narva ehit usmeister Hahn. 

Hoone tehniline seisund on prae gu rahuldav, kuid t a seisab 

suures osas kasutamatult. 

e) fotod: 

1 . Peahoone . Vaade esiküljele . 

Koostajad : KRPI grupijuht, ajal oolane A.Hein 

V .AlVIKI juht iv inspekt or K. Til k 
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