
·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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