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Eessõna 

Käesolevaga esitame Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni ja Kultuurimälestiste HPI koostööna valmi

nud ettepanekud-põhjendused Paide rajooni mõisaarhitektuuri riik

liku kaitse alla võtmiseks kohaliku tähtsusega arhitektuurimäles 

tistena. 

Kaitseettepanekute vormistamisele eelnes rida eeltöid. 

Neist mahukaroaks tuleb pidada Eesti mõisaarhitektuuri inventari

seerimist 1976.-1978.aastatel. Laekunud materjali (mõisaankeedid 

skitsid, fotod jne.) põhjal selgitati välja väärtuslikum osa 

nimetatud ehitusmälestiste lõigus. Järgnevalt viidi rajooni esin 

daja osavõtul läbi provisoorsetes kaitseettepanekutes fikseeri

tud mõisa te kohapealne ülevaatus. Selgus, et Paide raj ooni s esi

tatud 21 mõisast väärivad riikliku kaitse alla võtmist 1~ mõisa

ansamblit (resp. üksikhoonet). 

Allpool esitatakse mõisaarhitektuuri kaitse alla võtmise 

ettepanekud koos täpsemate põhjendustega. Siinkohal olgu vaid 

nimetatud, et kaitse alla võtmise põhjendusi on mitmelaadseid: 

arhitektuuriajaloolised, kul tuuriloolised, ajaloolised (seos re-

volutsiooni või Suure Isamaasõja sündmus$ega, ühiskonnategelas

tega). Kui peamõisate puhul on olulisemaks põhjenduseks ehitus

kunstiline väärtus kas ansamblilise terviku, stiili, dateeringu 

või arhitekti tõttu, siis abimõisate osas on selleks sageli nen

de kui senini igasugusest käsitlusest väljajäänud arhitektuurian 

samblite unikaalsus. Üksikhoonete osas on püütud võimalikult mak-

simaalselt eri hooneliike registreerida ja kaitseettepanekutes 

fikseerida. Arvesse on võetud ka iga ~oone positsioon Eesti NSV 

ehituspärandi üldpildi ja mõisa kui maa-asula ajaloolises ning 

maastikulises situatsioonis. 
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1. Mõisa nimi: A 1 b u m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Paide raj. Albu k/n. 

4. Valdajad, kasutajad: Albu algkool, A.H. Tammsaare nim. 

kolhoos 

5. Kai ts e alla võ e tavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, park, sild 

b) põhjendused: 

Albu mõisa peahoone on suur massiivne paekiviehitis. Maja 

esifassaad on liigenduste~a, vaid keskel peaukse kohal paikneb 

kolme akna laiune pealisehitus, hoone tagafassaadil eenduvad aga 

keskhoo vi moodustavalt kaks tiiba. Hoonet vormib kõrge kelpkatus 

Maja dekoratiivviimistlus on suhteliselt lakooniline - rustik-

vooderdusega kujundatud nurgad, profileeritud räästa ja viilu

karniisid, hilisemal ajal (1888) on peaukse ette ehitatud kohma-

kas klaasi tud veranda. 

Hoone ruumid paiknevad anfilaadselt, mitmel siseuksel esi

neb dekoori. Arhitektuuriliselt huvipakkuvad on neljakandilistelE 

piilaritele toetuvate ristservjoonvõlvidega ruumid soklikorrusel. 

Sellisena võime hoone liigitada 18.sajandi seisest poolest 

pärinevate varaklassitsistlikus stiilis hoonete hulka, kuid ole-

tatavasti esineb siin ka varasema perioodi hooneosi. 

Hoonestust vääristab park (2,9 ha). Peahoone ees asub ava-
. 

ravaateline ovaalne väljak, mida ääristavad kontrasteelt rühmita-

tud puudegrupid. Peahoone vasakul tiival maapind langeb järsult 

moodustaroaks parki. Siin leiame jälgi varasemast regulaarsest 

pa.rgikavatisest, mis avaldub tasapinnaliste terassidena ja allee-
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fragmentidena. Park on rekonstrueeritud l9.sajandi teisel poolel 

Parki piirab Ambla jõgi, millele on rajatud kahe lameda 

kaarega kivisild (19.saj.). 

Peahoone tehnilist seisundit võime lugeda heaks. Osalt ka

sutatakse teda algkoolihoonena, mõned ruumid on kolhoosi käsutu

ses. Park on rahuld avas seisundis, kuid kirjeldatud sild on ae

gade jooksul tugevalt murenenud. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esiküljele . 

Koostajad: 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

VM.1KI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: E i V e r e m õ i s 

2. Mõisa liik: pe a.mõis 

3. Asukoht: 'Paide raj. Paide k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Ei vere Invaliididekodu 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendus ed: 

Ei vere mõisa peahoonet võime arvata Paide raj ooni ilmekama te 

historitsistlikus laadis mõisamajade hulka. Hoone on valminud 2o. 

saj andi algul - tuulelipul märgib seda daatum 1912 . 

Maja on võrdlemisi suur, liigendatud ning ebasü.mmeetrilise 

põhiplaaniga: hoone loodanurgal asetseb viiet~~uline terava telk-

.._~ kiivriga torn, esifassaadil eenduvad risalii t ja polügonaalne er

ker, tagaküljel väljaehitis. Peauks on sebitatud torni ja keskri

saliidi vahele. 

Rikkalik dekoratiiv.ne viimistlus on inspireeri tud peamiselt 

gooti arhitektuuri vormivõtetest - tornikestega kujundatud astmik

viilud, profileeringutest ja konsoolkaaristust koosnevad karniisid 

iseloomulikud ukse- ja aknapii.rded - , kuid üldkavatises on edu

tavad ka mitmed mõjutused sajandi alguse juugendarhitektuurist. 

Ruumiplaneering baseerub hoonet pikuti läbivale keskkorido

rile. Kaasajal on interjöörid tunduvalt .muutunud, vaid osati on 

säilinud stukkdekoori, algset parketti jne. 

Hoone on heas teillülises seisundis ning kasutusel invaliidi~ 

dekoduna. 

cj fotod: 

1. Peahoone. Vaade esiküljele. 

Koosiaj ad: KRPI grupijuht, ajaloolane A.Hein 

VAlViKI juhtiv inspektor K. Tilk 





1 . Mõisa nimi: K a b a 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Paide raj. Ollepa k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kabala 8-kl. kool, kolhoos "Leninlik fee" 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, ait 

b) põhjendused: 

Kabala mõisa peahoone on Paide rajoonis suuremaid ning 

juba ehitamise aegu 1774.aastal märgiti, et ta on ka "üks ilu

samaid 11 • Hoone kuulub Kesk-Eesti varaklassi tsistlike mõisamaj ad e 

rühma: suhteliselt pikaks veni ta tud kahekorruseline korpus, 

kõrge poolkelpkatus, nõrgalt eenduvad kesk- ja otsarisaliidid on 

rõhutatud liseenide ning pilastritega. Risaliidid on kroonitud 

kolmnurkiron toonid ega, keskmine on kõrgendatud korrus kõrgemaks. 

Horisontaalselt liigendavam~ hoonet korruste vahevöö ning lai 

profileeritud räästakarniis. Läbitöödeldumatest detailidest ni

metatagu pilastrikapiteele, millistele teame sarnaseid mitmes 

ümberkaudses mõisas. 

Ruumilahenduse leiame varruclassitsistlikele mõisahoonetele 

tüüpilise - telgsümmeetriline kavatis, alakorrusel võlvitud ma-

j andusruumid, ülakorrusel esindustoad. Avar vestibüül ristserv

joonvõlvidega on oma historitsistliku paneelviimistluse saanud 

19.sajandi lõpul. Samast algav suurejooneline peatrepp on välja

peetud samalaadses kujunduses. Ülakorrusel märgitagu rokokoo-

vormides akantusdekoori saali laes, terviklik on endise kabineti 

maalitud paneelidega kujundatud interjöör. Eraldi märkimist vää

rivad mitmed luksuslikud abjud ja kaminad, neist üks on ehitud 

I~ 
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neorokokooliku rippdekoori ja kunstmarmoriga, teine jäljendab 

saksa hiliskeskaegseid kahhelahjusid. 

Hoone on heas tehnilises seisundis ning kasutusel koolima-

jana alates l922.aastast. 

Peahoonega võib samasse perioodi dateerida mitmeid kõrval

hooneid. Ansamblilisuse seisukohalt on olulisim pikk ait, mis 

on kujundatud härrastemajale sarnaste pilastritega. Varemalt 

asetses analoogilise kujundusega tõllakuur peahoone esise välja

ku vastasküljel, moodustades sellega esindusliku cow:z d'honneuri 

Ait on heas tehnilises seisus. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone rõdu võre. 

3. Fuajee tugipiilarid. 

4. ]'ragment kabineti seinad ekoorist. 

5. Neorokokoostiilis kamin. 

6. Kahhelahi. 

7. Ait peahoone esise väljaku tiival. 

Koostajad: 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

V AI~lKI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K. Tilk 

'\ 
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• • 1. Mõisa nimi: K a r i n u m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: l?aid e raj. Järva-J aarli k/n. 

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

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendused: 

Karinu mõisa varaklassitsistlikus stiilis peahoone on 

valminud 18. saj andi lõpul. Sümmeetrili~e põhikavatisega kõrgest 

kelpkatusest vormitud väheldane hoone on ilmestatud üsna nappi
de, kuid maitsekate detailidega: rustikkvaadritega kujundatud 
nurgad, profileeritud räästa- ja viilukarniisid, keskosa on 

markeeri tud kolmnurkfrontooniga kaetud väljaehitisega. Peasisse

käiku kujundab lai terasstrepp, millele toetub neljast taskaana
likust sambast kantud rõdu. Viimase lisamise aasta on mär gitud 
sepisvõre keskosas 8Zuurses vapikilbis koos tähe ga R (=Rosen) 

- 1821. 

Esialgne anfilaadne ruumiplaneering on säilinud osaliselt. 
Jälgi tavad on mitmed dekoratiivdetailid: mitmed barokliku orna

mendiga uksed, kanneleeritud tubipostidega trepp jne. 

Arhitektuuriloolisest vaatepunktist võime väita, et Karinu 
mõisama jas on ühildunud Järvamaa 18.sajandi lõpuosa mõisaarhi
tektuuri iseloomulikumad jooned, mis on siin esitamist leidnud 

võluva intiimsuse ning tagasihoidlikkuse ga. Hoone teP~iline sei

sund on hea ja ta on kooli käsutuses. 

e) f otod: 

1. Peahoone. Vaade esiküljele. 

2. Hoone t agakülg. 

3. Siseuks peahoones. 

Koostaj ad: I~PI grupijuht, ajaloolane 
VAMKI juhtiv inspektor A . H ~in 

K . TJ..Lk 
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·1. Mõisa nimi: K o i g i 

2. Mõisa liik: peamõis 

m õ i s 

3. Asukoht: Paide raj. Koigi k/n. 

4. Valdajad, kasutajad: Koigi 8-kl. kool, kolhoos "Kalevipoeg" 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, meierei 

b) põhjendused: 

Koigi mõisas väärivad arhitektuurimälestistena riikliku 

kaitse alla võtmist peahoone ja meierei. 

Esimene, ühekordne kivihoone, paelub tähelepanu oma tasa-

kaaluetatud üldvormide ning peente detailidega. Hoonet katab 

kelpkatus, esifassaadil eenduvad sümmeetriliselt kahekordne 

kolmnurkviiluga krooni tud keskrisalii t ning madalamad segment

irontoonid ega kaetud külgrisaliidid. Viimaseid rõhutavad laiad 

nurgaliseenid, kõik viilude karniisid on kaunistatud tiheda ham

maslõikega. Keskteljal aseteevat sissekäiku kujundab neljast 

taskaana orderis sambast koosnev portikus. 

Hoone tagafassaad omab samaväärse stiilse lahenduse. Lisaks 

on korruste vahevöö dekoreeritud peenelt modelleeritud kipsro

settide ja -girlandidega. Lõpuks .flaini tagu ka baroksel "t lainj a 

viiluga katuseekent, mis on ainukesena säilinud pärast 196o-nda

te aastate lõpul teostatud remonti. Siis likvideeriti ka 19.sa

jandi lõpuosas hoonele lisatud klaasverandad. 

Ruumid on reaetatud keskkoridori baasil, ehitustüübile oma

selt asub saal hoone keskel fuajee taga. Eraldi märkimist vääri

vad kunstiväärtuslikud rokokooliku ornamendiga kaunistatud sise-

uksed, millistest üks on säilinud fuajees, teine ülakorrusel. 

Kirjeldatud on väga lähedased Sargvere mõisahoone (ehitatud 

1762-1765) ustele. 
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Kokkuvõttena saame Koigi mõisa peahoonet liigitada Kesk

-Eestile omaste varaklassitsistlike mõisamajade hulka, kuid 

registreerime ka mitmeid barol~-stiili elemente. Hoone on ehi-

tatud 177l.aastal ilmselt Tartust pärit ehitusmeistri poolt. 

Ehitist on 1923.aastast alates kasutatud koolimajana, tema 

tehniline seisund on hea. Mõneti vääral t mõjub hoone ühele tii

vale lisatud uus juurdeehitus. 

Kõrvalhooneid omab mõis arvukalt, mitmed neist on säilita

nud oma algsee kuju. Huvitavaim on meierei - ühekordne krohvitu 

seintega paekivihoone, mille otsafassaad on arvatavasti 19.sa-

jandi lõpul või 2o.saj. algul kujundatud piduliku astmikfrontoo 

nina. Viimase dekoorielemendid - sümmeetriliselt paiknevad tor

nikesed, jõulised kontrai:'orsid, tuulelipp viilu tipus - on ajen 

datud kõrg-gooti elamuarhi tektuuris:t. Meier ei on ühendatud vä

ravakaare abil lambalaudaga. Hoone on heas tehnilises seisundis 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esiküljele. 

2. Hoone tagakülg. 

3. Dekoratiivne korruste vahevöö peahoone tagaküljel. 

4. Meierei. Vasakul lambalaut. 

Koostajad: 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

V AI1.iKI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: K o 1 u m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Paide raj. Türi k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Türi Näidissovhoostehnikum 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhj endused: 

Kolu mõisa praegune peahoone on püstitatud pärast eelmise 

mahapõletamist l~o5. aastal detsembris. Mõningatel andmetel on 

selle historitsistlikus laadis hoone arhitekt E.Bernhardt 

( 1852-1914). 

Peahoone paikneb suure kahekorruselise liigendatud tel

lisehitisena Kolu jõe kõrgel nõlval. Teda katab madal viilkatue 

laiade räästastega ning rikkalike räästapitsidega. Seinad on 

liigendatud mitmete horisontaalsete tellistest vahevööde ning 

karniisidega. Vertikaalsel t liigend avad hoonet nii esi- kui 

tagaküljel jõuliselt eenduvad risaliidid. Peaissekäik on kujun

datud etteulatuva portaalina, mille kõrget lameda kaarega ava 

äär i s tavad n el j atahulised s amb &d, mis on kroon i tud laskepilusic 

meenutavate liigendatud pindadega tornikestena. Hoone tagakül

jel,paiknes varemalt avar palkon, millest on säilinud ainult 

lai graniitrahnudest terrass ja trepp~ 

Hoone sisemuses on tähelepandavaim läbi kahe korruse 

ulatuv fuajee. Endisaegseid sisedetaile on säilinud vaid üksi-

kuid. 

Sellisena on Kolu mõisahoone iseloomulikuks näiteks 2o. 

sajendi alguse mõisaarhitektuurist. Tema väärtustena tuleb esi-
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le tõsta kaalutletult liigendatud üldkuju, stiilset pinna

käsitlust ning suurepärast kokkusobimist ümbritseva loodusega. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esiküljelt. 

2. Hoone tagakülg. 

Koostajad: 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

V .AI.IKI juhtiv inspektor 

.a. Hein 





1. Mõisa nimi: K ä r e v e t e m õ i s 

2. :Mõisa liik: pe aroõis 

3. Asukoht: Paide raj. Ambla k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Aravete kolhoos 

5. Kai ts e alla võetavad hooned : 

a) ettepanekud: 

ansambel - peahoone, ait, tall-tõllakuur, sild, dekora

tiivvaasid 

b) põhjendus ed: 

Käravetes registreeriroa Paide rajooni ilusamaid ja ter

viklikumaid mõisaansambleid. Selle kavatises on selgelt tuntav 

sümmeetriataotlus ning loodusliku situatsiooni arvestamine . 

.Ansambli dominant, peahoone, on ühekordne kivihoone, mida 

katab poolkelpkatus. Räästakarniis on lai, eenduv ning tuge

valt profileeritud, vöötades kogu maja. Esikülje jõuliseroaks 

aksendiks on keskteljal paiknev portikus, mille tugevalt ette

toodud kolmnurkirontooni kannavad neli hästiproportsioneeritud 

tõskaana orderis sammast. 

Idaküljele on 19.sajandi lõpuosas ehitatud poollahtine 

rõdu. Samast perioodist pärineb ka hoone lõunaotsala lisatud 

puidust juurdeehitus. Viimased häirivad tunduvalt hoone vara

semat sümmeettilist ja tasakaalustatud üldkuju. 

Maj as leiame mitmeid kunstiliselt huvipakkuvaid detaile: 

rokokooliku dekooriga uksi, mõned ruumid on ühendatud sammas

tega ääristatud läbipääsudega jm. Kirjeldatu põhjal võib väita, 

et hoone on ehitatud ilmselt 18.sajandi lõpul. 

Ait ja tall-tõllakuur peahoonest ida pool asuva avara väl 

jaku külgedel on kujunduslikult peahoonest isegi suurejooneli-

semad ning kuuluvad sellistena kunstipärasemata abihoonete 
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hulka vabariigis. Mõlema hoone väliskuju on peaaegu analoogiline: 
massiivsetes vormides kiviehitused, vormitud kõrge poolkelpkata
sega ning avatud sammaslöövialusega väljaku poole. Räästa- ja vii 
lukarniisid on detailirohkelt modelleeritud, seinapind kaetud rus 
teeringuga. Hoonete otsafassaadidee poolviiludes paiknevad suured 
segmentaknad, millede jaotamisel on nagu löövialustegi puhul ka
sutatud taskaana orderis sambaid. Küpse klassitsistliku stiili 

näidetena on hooned dateeri tavad 19. saj andi esimese poole kesk-
ossa. 

Sild ansambli keskteljel on korraliku graniiditöö kena näi
de. 'I'a on aj astailld kaare lü.kuki vil aastaarvuga 1877. 

Aia dekoratiivvormidena väärivad kaitsmist ka kaks suurt 
betoonvaasi peahoone portikusepoolsel küljel. Nad pärinevad arva

tavasti käesoleva sajandi algusest. 

Kõigi kirjeldatud objektide tehnilist seisundit võib lugeda 
heaks. Viimase külastuse aja~ 1979.aasta novembris käis peahoones 
kapi taalremont. 

e) fotod : 

1. Peahoone. '~aade pargifassaadile. 

2. Veranda peahoone idafassaadil. 

3. Vaade aidale. Esiplaanil kivisild. 

4. Ait. 

5. Tall-tõllakuur. 

6. Peahoone. Siseuks. 

7. Peahoone. ~aali vaade. 

Koostajad: 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

V MrJ.KI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K. Tilk 
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l. Mõisa nimi: L au p a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht : Paide raj. Türi k/n. 

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

5. Kaitse alla võetavad hooned:5 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendus ed: 

Laupa peahoone kuulub meie mõisaarhitektuuri kaunimate 

näidete hulka. Hoone valmis I maailmasõja eel. Varemalt siin 

asunud barokse murdkelpkatusega härrastemaja põletati maha 19o5. 

aasta detsembris. 

Uus elamu püstitati erakordselt luksuslikuna. Keskosa on 

kahekorruseline, tiibosad madalamad, h oonet vormib kõrge mansard~ 

katus ning lainjalt voolitud fronto on. Esifassaadil eenduvad ühe 

korruselisad rõdudega väljaehitused, hoone tagant laskub jõele 

lai trepp. 

Hoone dekoor on pillavalt külluslik: seinad on liigendatud 

pilastri te ning liseenid ega, nende vahele on seotud kip svanikud, 

maskaroonkonsoolid toetavad rõdusid, keskfrontoonil ripuvad roos

girlandid ja põimuvad · akan tuslehed . Enamus neid mo"tiive on oman

datud rokokoostiili repertuaariumis t, kuid nend e käsililuses on 

tunda ilmseid mõjutusi juugendarhite~tuurist . 

Rokokoo kõrgendatud emotsionaalsus ning mänglev graatsili

sus sobis suurepäraselt sajandi alguse maitsekontekmti, seostus 

tollase gründen tumliku püi.i.dlusega maalilisale esinduslikkusele. 

Kunsti teaduses nimetatakse seda praktikat neorokokooks ehk tei-

seks rokokooks. Laupa mõisa peahoone on kavandatud silmapaistva 

meisterlikkuse ja kvaliteedi ga. Võrreldavat dekooriküllust ei 
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leia me üheski Eesti tolle perioodi mõisas. Kujundusviis on väga 

lähedane saksa arhitekt 'Paul Schultze-Naumburgi (1869-1949) vil

j eldud arhitektuurilaadile. 

Hoone sisemus on remontide käigus oma algsed interjöörid 

enamasti minetanud. Siiski leiame mitmeid huvitavaid detaile -

näiteks juugendvormides kahhelkaminad, säilinud on lakitud sise

uksi, seinakappe jms. Märkame ka mitmeid ka.hekümnenda sajandi 

arhitektuurile ainuomaseid võtteid - klaasitud laega trepikoda, 

on säilinud endisaegsed liftikapid, keskkütteradiaatorid jne. 

Hoone on 1922.aastast alates kooli käsutuses ning tehnili

selt heas seisundis. Ka park on korras hoitud, kuid kahjuks on 

alla lastud mõisamaja tagune Pärnu jõe paisjärv, mistõttu on 

kaduma läinud üks hurmavamaid arhitektuurivaateid Eestis. 

e) fotod: 

1. 'Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Hoone tagakülg. 

3. Uks seinakappidest peahoone koridoris. 

Koostajad: 

KRI'I grupijuht, ajaloalane 

VAMKI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: P u r d i m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: 'Paide raj. 'Paide k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: V.I.Lenini nim. kolhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

kabel 

b) põhjendused: 

Purdi mõisa pea- ja kõrvalhooned on riikliku kaitse all 

vabariikliku tähtsusega arhitektuurimälestistena (vt. ru~sv Min. 

Nõukogu määrus nr.346, l . aug. 1976, lisa nr.4, punktid 394, 395) 

Arhi tektuurimäle stisena oleks vajalik arvestada ka Purdi mõisni

ke Ungenn-Sternbergide hauakabelit Anna kiriku juures mõisasse 

viival teel. 

Perekonna hauakabelit e seas on nimetatu Paide rajoonis va

nim. Tegemist on 18.sajandi lõpule iseloomulikes barokkvormides 

kõrge kiiverkatusega ning ruudukujulise põhiplaaniga väheldase 

kivihoonega. Seinad on lihtsad, dekoorita. Selliseld barokkstii

lis kabeleid teame nimetada mitmel linnakalmistul (Tartu J aani, 

Tallinna end. Kopli ning Pärnu Vanal kalmistul), kuid mõisates 

on neid säilinud haruharva. Kaalutletud proportsioonides ning 

heas teostuses arhitektuurse väikevormina on ta omalaadne lisand 

rikastamaks rajooni mõisaarhitektuuri üldpilti. Kabel on rahul

davas tehnilises seisundis. Viimase külastamise ajal oli ta 

kasutusel põhuküünina. 

e) fotod: Kabel. Vaade esifassaadile. 

Koostajad: :rm.PI grupijuht, ajaloalane 

VAMKI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K. Tilk 
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l. Köisa nimi: P 5 h j a k a 

2. Mõisa liik: peamõis 

m õ i s 

3 • .Asukoht: Paide raj. Paide k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: individuaalvaldus (Marie Tiik). 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendus ed: 

Põhj aka mõisamaja paistab Tallinn-Tartu maanteele. '!iege

mist on väheldase hästiproportsäoneeritud kivimajaga varaklassit~ 

sistlikust stiiliperioodist l8-l9.sajandi vahetuselt. 

Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, mis omab eenduvaid prof'i-

leeritud räästakarniise, samalaadse lõikega on ka esifassaadi 

keskrisaliidi kohal paiknev kolmnurkviil. Peasissepääs maja ot

sal on kaunistatud varaklassitsistliku portaaliga: ukseava ääris~ 

tavad ümarad poolsambad, mille kapiteelidele toetub segrnendikuju~ 

line valgmik, uksetiivad on liigendatud hammaslõikeliste karniisi 

dega ning :vihveldatud. 

Interjööri leiame erakordselt terviklikult säilinuna. Märgi

tagu stiilseid uksi, ilusat laia soklit, profileeritud ülaääre 

ning rihveldatud nurkadega valget kahhelahju, maja vanusele vii

tab mantelkorstna olemasolu. 

Kirjeldatavat hoonet võime liigitada laialt levinud vähel

daste ühe kuni kahe mantelkorstnaga arhailisemat laadi mõisamaja

de hulka. Põhj aka ei võlu nende seas mitte ainult oma pretsiis

selt teostatud ja hästi säilinud detailidega, vaid ka tasakaalus

tatud üld vormi ning hästi vali tud asukohaga. Hoone on ke skpära

ses tehnilises seisundis ja kasutusel elamuna. 
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e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esiküljele. 

2. Hoone peauk s. 

3. Fragment seinadekoorist. 

Koostajad: 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K. •.rilk 
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1 . Mõisa nimi: V o d j a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Paide raj. Paide k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Viisu sovhoos 

5. Kai ts e alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

töölistemaja-viinakelder 

· b) põhjendused: 

Vodja mõisa rohkearvulistest kõrvalhoonetest pakub muinsus-

kaitselist erihuvi eelkõige viinavabriku läheduses paiY~ev töö-

listemaja-viinakelder. Hoone on ehitatud 18.saj. lõpule- 19. 

saj. algupoolele omaste s massiiv setes vormid es. r~Iaj a omab kõrge 

soklikorruse, teda katab poolkelpkatus. Esifassaadis paiY~eva 

peaukseni tõuseb kõrge puittrepp, ukse ees on lahtine rõdu. 

Soklikorruse ruume vormivad rasked silindervõlvid on keskelt 

toetatud madalamate kaartega. Siin hoiti viina ja linnaseid, 

ülakorrust kasutati mõisatööliste korteritena. 

Sellisena väärib hoone kaitsmist mitte ainult kui eripärase 

arhitektuuriga ehitis, vaid ka kui iseloomulik tunnusmärk maa

proletariaadi elutingimustest 19.sajandil. 

Hoone on rahuldavas tehnilises seisundis ja kasutusel ela-

muna . 

e) fotod: 

1. Töölistemaja-viinakelder . 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane 

VAMIT{I juhtiv inspektor 

A.Hein 

K.Tilk 





1. I\liõisa nimi: V ä i n j ä r V e 

2. l,iõi sa liik: peamõis 

3 • .Asukoht: Paide raj. Koeru k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Udeva sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhj endused: 

m õ i s 

Väinjärvele on ehitatud 19.sajandi teise poole historit

sismi perioodi esinduslikumaid peahooneid Järvamaal. Kujundusel 

on lähtutud tuudorstiilist, kuid dekoor on peamiselt järelklas

sitsistlik ning esineb mõjutusi ka neorenessansarhitektuurist. 

Kauni tele terassidele rajatud suur kahekordne hoone on elavdatud 

liigendustega, mis tekitavad talle mitmeid fassaade. Korrused on 

eraldatud profileeritud karniisidega, millistest jõulisemon tu

gevalt eenduv konsoolkividele toetuv lai räästakarniis. Vertikaal 

sust rõhutavad kõrge kaheksakandiline torn hoone ühel nurgal ning 

laiad rusteeri tud nurgapilastrid. Väikedetailid est on hoidutud, 

nimetada saame vaid peaukse kohal frontoonil paiknevat rüütli

kiivri ning akantuslehtedega ääristatud Baranoffide aadlisoo 

raidvappi. Märgitagu ka mitmeid laiu terrassitreppe. 

Selliselt on saavutatud küllaltki maaliline, liigenduste 

tõttu vaheldusrikas üldsiluett. Ruumid asetuvad hoone põhiosas 

anfilaadselt kahel pool keskkoridori. Interjöör osutub välis

kujundusest lakoonilisemaks. Kunstkäsitöödest saame nimetada 

gooti taimornamendi ga kaunistatud treppi. 

r,laja tehnilist seisundit hindame rahuldavaks. Kahjuks kasu

tatakse teda vaid osaliselt korteritena ning mitmed ruumid sei

savad tühjad ena. 
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e) fotod: 

1. Peaboone. Vaade loodest. 

2. Hoone pargikülg. 

Koostajad: 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

V~~I juhtiv inspektor 

A.Hein 

K.Tilk 




