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13. EINMANN_l mõis (Korps). Rüütlimõis. 

Tamsalu k/n, Tamsalu sovhoos (Järva-Jaani kihelkond). 

Peah~ on suur ühekordne puithoone, millel madal soklikorrus. 

Osaliselt väljaehitatud lakatoad pärinevad kaasajast. Soklikor

rus on esifassaadi s madal, relj eefist tingituna tagaküljel kõr

ge. Hoonet katab seintest kõrgem kelpkatus, millel on laugja 

joonega murdsarikas. Katuse katteks on S-kivi, räästa- ja kolm

nurkviilu ümbritsev karniis on kitsas, profileeritud ja tuge

valt eendatud, kaunistatud kogu ulatuses jõulise, profileeri tud 

hammaslõikega, nende vahel on rosetid. 

Hoone esifassaadi keskel on sammasportikus, mis eendub ker 

gelt. Teda katab kolmnurkviil eelkirjeldatud karniisiga. Viilu

alune peakarniisi friis on kujundatud triglüüfide vöö ga, millel 

ka guttulid. Viilu kannavad kivist, krohvitud, kaunilt proport

sieneeri tud doskaana orderi sambad, mille abakus ulatub üle 

karniisi. Keskmiste sammaste vahe on laiem. Sammaste tüved on 

paisutusega. Seinad on kaetud rõhtlaudvoodriga. Hoone nurkadel 

on laiad nurgaliseenid, millele asetatud hambuvaid kvaadreid 

imiteerivad kattelauad. 

Hoone aknad paiknevad tihedate ridadena, nad on rühmi ta tud 

Esifassaadis keskteljal paiknevast uksest arvates süsteemis: 

3-1-1, tagafassaadis: keskel 4 harvemalt, tiiva suunas 3 tihe

damalt, 1 äärel eraldatu.m. Otsafassaadis ühtlaste vahedega. Ak

nad on kõrged, 6-ruudulised ning omavad profileeri tud, laiu 

piirdelaudu, ülaäärel kitsas karniisilaud. Katusel on tagakül

jel säilunud paariti asetatud 4 segmentakent, esiküljel nad 

puudusid, nüüd kahel pool kesktelge kaasajal uued lakaaknakesed 

Soklikorruse aknad asuvad peakorruse akende all samas rütmis. 

Esiküljel osa on petikutena, osa väikeste lamedate akendena, 

osa puudub, sest por tikuse tõste tud pinnaga ettesõit seda ei 
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võimalda. Tagafassaadis on nad ruudukujulised, 4-ruudulised. 

Peauks hoone partikuse keskel on kahe poolega, mille tahv

lid jaotatud profileeritud vahekarniisiga kaheks. Alumine pind 

on piiratud profileeri tud liis tudega ja kannelleeri tud, ülemi

ne, kõrgem pind on all guttulitega, ülanurkadel väikeste roset

tidega. Guttulid on ka vahekarniisi nurkade all. Uksel oli va

hesambake, mis hävinud. Ukse kohal on valgmik, mis eraldatud 

profileeri tud karniisiga. Seda kaunistab kits as hammaskarniis. 

Valgmikus on trapetsikujuline ava laternale. Uks on piiratud 

laia, profileeritud piirdelauaga. Hoone tagaküljel on kaasajal 

rajatud uus, ilmetu uks, millel näotu puitirepp podestiga. Alg

sed kõrvaluksed paiknevad soklikarrusel parempoolses otsafas

saadis. 

Hoone vasakpoolses otsafassaadis on lühike puidust piken

dus, mis kaetud 1 ameda viilkatusega, katteks plekk . .Algselt oli 

see väga suur veranda, .mis vaid vähe kitsam hoone otsafassaa

dist. Tema küljed olid klaasi tud kogu ulatuses suurte akendega, 

.millel keerukas, historitsistlikus stiilis raamistik, dominee

ris pseudogooti neliksiir • .Akende all ~li kitsas rida puitpa

neele liigendatud pindadega karkassiprusside ja akende vahetul

pade vahel. Hoone esiküljel oli väike rõdu veranda ukse ees, 

millel oli diagonaaJ. varbadest rinna tis, rõdul t laskus parki 

puittrepp küljele. Veranda otsafassaad oli kogu ulatuses ava

tud, ta viilus oli seinu ühendav tugev puittala, mis tugevdatud 

vertikaalse prussiga viilu keskel. Viil oli samuti lahtine. 

Soklil ühendas seinu puitrinnatis, mis oli kujundatud eklekti

liste, ballustreid meenutavate, sabloonlõikeliste laudadega. 

Veranda lame viilkatus omas aga põhihoone räästakarniisiga sa

mades vormides räästa- ja viilukarniisi (profileering, hammas

lõige, rosetid), räästakarniis seejuures viilu all krepitud, 

jätkatud siduva horisontaalprussiga. Viilu nurgad olid toetatud 
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8-nurksetele pui tsam.mastele. Kaasajal on see veranda ü.mb er ehi 

tatud ilmetuks, kinniseks juurdeehituseks. 

Ruumid põhihoones~on anfilaadsed. Hoone katusel on säilu

nud 4 kahekaupa rühmi ta tud korstnapiipu, millel soklisimss ja 
. 

astmelise profiiliga otsakarniis. Algselt oli hoones klassit-

sistlikke kahhelkiviahjusid. 

Seega on peahoone hinnaline, klassitsistlikus stiilis pui 

hoone, mis võib pärineda XIX saj. keskelt. Histori tsistlikus 

stiilis veran.da võis pärineda sama saj andi lõpust. Hoonet kasu

tatakse elamuna ja ta on rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, osa neist paikneb peahoonega 

ühtses ansamblis, seejuures erandiikult: nad äär1stavad ansamb

liliselt tagaväljakut. Olulisemad on: 

Ait tagaväljaku küljel on pikk, krohvitud paekivihoone, mis 

omab lameda viilkatuse. Sellel on külgfassaadides ja viilu all 

nii otsafassaadides kui ka keSkteljel asuva portikuse kolmnurk

viilu all kitsas, eendatud räästakarniis. Viilude külgedel see 

puudub, sarikaid kannavad kas kensool tal ad, või on sarikajalad 

kujund ailld kitsalt üleulatuvate räästaste all. Et hoonel on 

leida raidkivi daatumiga 1896, siis see tähistab ilmselt algse

te kelpkatuse ja kolmnurkviilu ümberehitamist. Ka hoone seinu 

ja portikust kattev pritskrohv on hilisem, seotud eelkirjelda

tud remondiga. Nii on ka osa portikuse peakarniisist krohvikat

tega puidust. 

Hoone esifassaadi keskteljel paikneb kergelt eenduv, lai 

sammasportikus, millel 6 paariti asetatud doskaana orderi sam

roast, sambatüved on paisutusega, baasid toetuvad soklitele, 

kusjuures baasid on süvarihvaga, abakused ulatuvad üle peakar

niisi ääre. Sambapaaride laiemate vahede kohal on kaks suurt ja 

võrdlemisi kõrge kaarega kaetud ust, millel kaare all on valg-

"' mik. 
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Hoone omab kitsa soklisimsi. Relj eef'ist tingituna on parem 

poolse tiiva all madal soklikorrus. Hoone esifassaadi seintea 

on kahel pool portikust 3 kõrget petikut, millest äärmistel 

ülaservas ruud ukuj uline aken 8 ruudu ga, keskmised on harilike 
, 

petikutena. Petikud paiknevad ühtlaste vahede ga. Osa kaasajal 

ümber ehi ta tud. Soklikorrusel on väike s ed, lameda kaare ga kae

tud aknad. Hilisemas otsviilus on kõrge kaare ga ja krohviääri

sega väikesed, liidetud viiluaknad. 

Hoone on seega põhiosas siiski klassitsistlikus stiilis 

originaalehitus, mis pärineb peahoonega ilmselt samast perioo

dist või XIX saj. II veeranlfist. 

Tall tema vastas on täpselt samades mõõtmetea ja kujundusega 

ehitus, samuti seega klassitsistlik ehitus eelmisega ühest ehi

tusajast. Ka tema katus on asendatud hilise, kaasajast pärineva 

viilkatusega (katteks eterniit), viilud kaetud diagonaallaudis 

tusega. Vaid räästakarniis on säilitanud endise kuju, samuti on 

endisel kõrgusel portikuse viilukolmnurk. Esifassaadi suured 

petikud olid algselt akendeta, need on hoone otsafassaadides 

(ruudukujulised ja 4-ruudulised). Hiljem on esifassaadi tiiba

del keskmised petikud ehitatud suurteks usteks, mille kohal la

meda kaarega kaetud suur valgmik 12-ruuduga. 

Kaev on pargis maapealses osas puitsalvega, tema kohal on nelja

le pui tsambale toetatud varikatus. Sammaste nur gad on faasi tud 

8-tahuliseks. Viilkatuse räästad on laialt üleulatuvad, katteks 

laast. Viilutippudes on sabloonlõikega ehispitsi. Katuse all on 

diagonaalsel t ristuvatest prussidest ja tugikäppadest vahvärgi

laadne karkass, mille prussid samuti faasitud. Prusside vahel 

on diagonaalsetest põimitud laudadest ehispits. See eklektiline, 

ilmekas ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandivahetu

selt. 
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Laudad moodustavad keskmise suurusega ristküliku, mis vahemüü

ridega seotult sulgevad ristküliku kujulise sisehoov.i. Hooned 

on õhukese krohvkattega või ka krohvimata paekivimüüridega, 

kaetud seintega samakõrguste kelpkatustega, millel laastu- või 

laudkate (osalt eterniit), räästad kitsaltüleulatuvad. Hoonete 

aknad on väikesed, lamedad, 3-ruudulised. Uksed kaetud lameda

te kaarte ga. Samalaad s e te kaartega on kaetud ka väravad hoone te 

vabelises kõrges müüris. Hoonetekompleks võib pärineda XIX saj. 

II veerand1st või sajandi keskelt. 

Laut on väga pikk, õhukese krohvikihiga kaetud paekivihoone. 

Ta asub sissesõidutee äärel eraldi. Hoone on kaasajal täies 

ulatuses rekonstrueeritud, kaetud uue viilkatusega. Algsed ak

nad on suured ja kõrged, 9-ruudulised, asetatud ühtliaste vahe

dega. Ehitus võib algselt pärineda nx saj. IV veerandi st. 

Viinavabrik on suur ehituskompleks, millest säilunud umbes 

pool. Alles on kahekordne põhikorpus ja temale vasakul liiue

tuu kõrge soklikorrusega ühekordne tiibhoone, millel lakaruume. 

Hävinud on ühekordsed pikendt.1sed ja juurdeehi tused ning temaga 

ühe s grupis asunud suur nuumhärgade tall. Säilunud osa on kroh 

vi tud seintega maa- ja paekivist ehitus, mille eEiosad kaetud 

lamedate, laialt üleulatuvate räästastega viilkatustega, kat

teks 1 aast. Räästaid kandvat e kensool tal ad e otsad ja sarikaj a ... 

lad on kujundusega. Viimane sarikapaar ja penn otsviiludes ava 

tud. Vähesed aknad on erikujuga. Põhikorrusel on nad kas lame

date kaartega või nelinurksed. Teisel korrusel ja viiludes on 

kitsad ja paariti, kaetud kõrge kaarega. Al gselt oli hoone kõr

gemal osal katuseharjal väike, nelja tahuline puittornike, ijlil

lel 4 lameda viilu.ga katus ja aknad igal tahul. Vabrikul on 

kõrge 8-kandiline krohvitud korsten, millel kõrge sokkel. See 

on neljatahuline ja omab ülal lai a , eenduva ja profileeringuga 
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karniisi, mille all ha.mmaskarniis. Korstna ots on samuti laia, 
astmelise profiiliga karniisiga. Hoone võib pärineda XIX saj. 

lõpuveerandist. 

~ on väga pikk, õhukese krohvikihiga kaetud paekivihoone, mi 

kaetud seintest kõrgema kelpkatusega, katteks laast, räästad 
kitsalt üleulatuvad. Ehitus võib pärineda veel XIX saj. II vee
randist. 

Hollandi tuulik on suur, krohvitud paekiviehitus, millel 4 kor
rust. Alumine korrus on piiratud laia, 8-tahulise sokliga, mil
lel teenindusrõdu. Sokli tahkud es on kõrgete kaartega W.gavad 
avad kuni tuuliku kehani. See on ühtlaselt ahenev koonus, mis 

ülal lõpetatud laia, karniiside vahele asetatud vööga. Aknad 

paiknevad üksteise kohal, on ruudukujulised, kaetud väga lameda 
kaare ga, rõdule avaneb akende all uks. Tuuliku puitosa on hävi
nud. Ehitus on ilmekas hoone, ilmselt XIX saj. II veerandi st 
või sajandi keskelt. 

Tuuliku juures asub möldrima.i a, mis on varemeis. See on 
ilmselt tuulikuga samaealine, krohvitud paekiviseintaga ehitus. 

Park on keskmise suurusega ( 5, o ha) ja kaheosaline. Põhiosa moo 
dustab pargiala suure poolkaare sees peahoone ees. See pargiala 
on piiratud alleega (osalt hävinud) poolkaarelisel t kulgeva Tam

salu-Vajangu maanteega. Sissesõidutee kulgeb peahoone ette mõle
malt küljelt. Hoone ette jääb suur poolkaarekujuline avatud väl 
jak, millel oli vaid ehispõõsaid. Väljakust vasakule jääb vaba
kujuline harv pargipuistu, mis ääristatud kahe tiigiga, nende 

taga on viinavabrik, ümbritsetud parkmetsalaadselt looduslikust 
puistust. Väljaku paremale äärele jääb vabakujuline pargipuistu 
erandlikult kase enamusega, puud võrdlemisi tiheda istutusviisi

ga, kontrastiks vahert, üksikud paplid ja pärnad, on ka lehist. 

Pargi teise osa moodustab peahoone taga asuvat väljakut ja 
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kõrvalhooneid raami vad vähesed, vabalt asetatud puuderühmad, 
valdavalt saar ja vaher. Vahetult peahoone seina äärde on istu
tatud ritta lehtpuid (tammed), mis sulgevad küll selle fassaadi 
kuid kõrgudes üle peahoone katuse, loovad temale esifassaadi 
vaates tugeva fooni. 

Par gi seisund on rahuldav, halvem on tagaväljaku seisund, 
mis lõhutud teedest ja risustatud. 

Külastatud viimati 1974.a., pildietatud 197o.a. 
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Einmanni mõis. Ait. 

Einmanni mõis . Kaev. 
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