
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 
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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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