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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. Soklikorrus on esifassaadi s madal, relj eefist tingituna tagaküljel kõrge. Hoonet katab seintest kõrgem kelpkatus, millel on laugja
joonega murdsarikas. Katuse katteks on S-kivi, räästa- ja kolmnurkviilu ümbritsev karniis on kitsas, profileeritud ja tugevalt 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. Viilualune peakarniisi friis on kujundatud triglüüfide vöö ga, millel
ka guttulid. Viilu kannavad kivist, krohvitud, kaunilt proportsieneeri 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 tihedamalt, 1 äärel eraldatu.m. Otsafassaadis ühtlaste vahedega. Aknad on kõrged, 6-ruudulised ning omavad profileeri tud, laiu
piirdelaudu, ülaäärel kitsas karniisilaud. Katusel on tagaküljel 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. Tagafassa adis on nad ruudukuju lised, 4-ruuduli sed.
Peauks hoone partikuse keskel on kahe poolega, mille tahvlid jaotatud profileer itud vahekarn iisiga kaheks. Alumine pind
on piiratud profileer i tud liis tudega ja kannellee ri tud, ülemine, kõrgem pind on all guttuliteg a, ülanurkad el väikeste rosettidega. Guttulid on ka vahekarn iisi nurkade all. Uksel oli vahesambake , mis hävinud. Ukse kohal on valgmik, mis eraldatud
profileer i tud karniisig a. Seda kaunistab kits as hammaska rniis.
Valgmikus on trapetsik ujuline ava laternale . Uks on piiratud
laia, profileer itud piirdelau aga. Hoone tagakülje l on kaasajal
rajatud uus, ilmetu uks, millel näotu puitirepp podestiga . Algsed kõrvaluks ed paiknevad soklikarr usel parempool ses otsafassaadis.
Hoone vasakpool ses otsafassa adis on lühike puidust pikendus, mis kaetud 1 ameda viilkatuse ga, katteks plekk . .Algselt oli
see väga suur veranda, .mis vaid vähe kitsam hoone otsafassa adist. Tema küljed olid klaasi tud kogu ulatuses suurte akendega,
.millel keerukas, historits istlikus stiilis raamistik , domineeris pseudogoo ti neliksiir • .Akende all

~li

kitsas rida puitpa-

neele liigendatu d pindadega karkassip russide ja akende vahetulpade vahel. Hoone esiküljel oli väike rõdu veranda ukse ees,
millel oli diagonaaJ. varbadest rinna tis, rõdul t laskus parki
puittrepp küljele. Veranda otsafassaa d oli kogu ulatuses avatud, ta viilus oli seinu ühendav tugev puittala, mis tugevdatud
vertikaal se prussiga viilu keskel. Viil oli samuti lahtine.
Soklil ühendas seinu puitrinna tis, mis oli kujundatu d eklektiliste, ballustre id meenutava te, sabloonlõ ikeliste laudadega .
Veranda lame viilkatus omas aga põhihoone räästakar niisiga samades vormides räästa- ja viilukarn iisi (profilee ring, hammaslõige, rosetid), räästakar niis seejuures viilu all krepitud,

,

jätkatud siduva horisonta alprussig a. 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 säilunud 4 kahekaupa rühmi ta tud korstnapiipu, millel soklisimss ja

.

astmelise profiiliga otsakarniis. Algselt oli hoones klassitsistlikke 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 kasutatakse elamuna ja ta on rahuld avas seisundis.
Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, osa neist paikneb peahoonega
ühtses ansamblis, seejuures erandiikult: nad äär1stavad ansambliliselt 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 kolmnurkviilu 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 algsete kelpkatuse ja kolmnurkviilu ümberehitamist. Ka hoone seinu
ja portikust kattev pritskrohv on hilisem, seotud eelkirjeldatud remondiga. Nii on ka osa portikuse peakarniisist krohvikattega puidust.
Hoone esifassaadi keskteljel paikneb kergelt eenduv, lai
sammasportikus, millel 6 paariti asetatud doskaana orderi samroast, sambatüved on paisutusega, baasid toetuvad soklitele,
kusjuures baasid on süvarihvaga, abakused ulatuvad üle peakarniisi ääre. Sambapaaride laiemate vahede kohal on kaks suurt ja

,

võrdlemisi kõrge kaarega kaetud ust, millel kaare all on valgmik.

"'
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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. Soklikorruse l on väike s ed, lameda kaare ga kaetud aknad. Hilisemas otsviilus on kõrge kaare ga ja krohviäärisega väikesed, liidetud viiluaknad.
Hoone on seega põhiosas siiski klassitsistli kus stiilis
originaalehi tus, mis pärineb peahoonega ilmselt samast perioodist või XIX saj. II veeranlfist.
Tall tema vastas on täpselt samades mõõtmetea ja kujundusega
ehitus, samuti seega klassitsistl ik ehitus eelmisega ühest ehitusajast. Ka tema katus on asendatud hilise, kaasajast pärineva
viilkatusega (katteks

eterniit), viilud kaetud diagonaallau dis

tusega. Vaid räästakarnii s on säilitanud endise kuju, samuti on
endisel kõrgusel portikuse viilukolmnur k. Esifassaadi suured
petikud olid algselt akendeta, need on hoone otsafassaadi des
(ruudukujuli sed ja 4-ruudulised ). Hiljem on esifassaadi tiibadel keskmised petikud ehitatud suurteks usteks, mille kohal lameda kaarega kaetud suur valgmik 12-ruuduga.
Kaev on pargis maapealses osas puitsalvega, tema kohal on neljale pui tsambale toetatud varikatus. Sammaste nur gad on faasi tud
8-tahuliseks . Viilkatuse räästad on laialt üleulatuvad, katteks
laast. Viilutippude s on sabloonlõike ga ehispitsi. Katuse all on
diagonaalsel t ristuvatest prussidest ja tugikäppades t vahvärgilaadne karkass, mille prussid samuti faasitud. Prusside vahel
on diagonaalset est põimitud laudadest ehispits. See eklektiline,
ilmekas ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandivahet u-

,

selt.
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Laudad moodust avad keskmis e suuruseg a ristküli ku, mis vahemüü ridega seotult sulgevad ristküli ku kujulise sisehoov .i. Hooned
on õhukese krohvka ttega või ka krohvim ata paekivim üüridega ,
kaetud seinteg a samakõr guste kelpkatu stega, millel laastu- või
laudkate (osalt eternii t), räästad kitsaltü leulatuv ad. Hoonete
aknad on väikesed , lamedad , 3-ruudu lised. Uksed kaetud lamedate kaarte ga. Samalaad s e te kaarteg a on kaetud ka väravad hoone te
vabelise s kõrges müüris. Hoonete komplek s võib pärined a XIX saj.
II veerand 1st või sajandi keskelt .
Laut on väga pikk, õhukese krohvik ihiga kaetud paekivih oone.
Ta asub sissesõi dutee äärel eraldi. Hoone on kaasaja l täies
ulatuse s rekonst rueeritu d, kaetud uue viilkatu sega. Algsed aknad on suured ja kõrged, 9-ruudu lised, asetatud ühtliast e vahedega. Ehitus võib algselt pärined a nx saj. IV veerand i st.
Viinava brik on suur ehitusko mpleks, millest säilunud umbes
pool. Alles on kahekord ne põhikorp us ja temale vasakul liiuetuu kõrge sokliko rrusega ühekord ne tiibhoon e, millel lakaruum e.
Hävinud on ühekords ed pikendt.1 sed ja juurdee hi tused ning temaga
ühe s grupis asunud suur nuumhär gade tall. Säilunud osa on kroh
vi tud seintega maa- ja paekivi st ehitus, mille eEiosad kaetud
lamedat e, laialt üleulatu vate räästast ega viilkatu stega, katteks 1 aast. Räästaid kandvat e kensool tal ad e otsad ja sarikaj a ...
lad on kujundu sega. Viimane sarikapa ar ja penn otsviilu des ava
tud. Vähesed aknad on erikujug a. Põhikor rusel on nad kas lamedate kaarteg a või nelinurk sed. Teisel korruse l ja viiludes on
kitsad ja paariti , kaetud kõrge kaarega . Al gselt oli hoone kõrgemal osal katuseh arjal väike, nelja tahuline puittorn ike, ijlillel 4 lameda viilu.ga katus ja aknad igal tahul. Vabriku l on
kõrge 8-kandi line krohvitu d korsten , millel kõrge sokkel. See
J

on neljatah uline ja omab ülal lai a , eenduva ja profilee ringuga

- 6 karnii si, mille all ha.mma skarnii s. Korstn a ots on samuti laia,
astmel ise profii liga karnii siga. Hoone võib pärine da XIX saj.
lõpuve erandi st.
~

on väga pikk, õhukes e krohvi kihiga kaetud paekiv ihoone , mi
kaetud seinte st kõrgem a kelpka tusega , kattek s laast, räästad

kitsal t üleula tuvad. Ehitus võib pärine da veel XIX saj. II veerandis t.
Hollan di tuulik on suur, krohvi tud paekiv iehitus , millel 4 korrust. Alumin e korrus on piiratu d laia, 8-tahu lise soklig a, millel teenind usrõdu . Sokli tahkud es on kõrget e kaarte ga W.gavad
avad kuni tuuliku kehani . See on ühtlas elt ahenev koonus , mis
ülal lõpeta tud laia, karnii side vahele asetatu d vööga. Aknad
paiknev ad ükstei se kohal, on ruuduk ujulise d, kaetud väga lameda
kaare ga, rõdule avaneb akende all uks. Tuulik u puitos a on hävinud. Ehitus on ilmeka s hoone, ilmsel t XIX saj. II veeran di st
või sajand i keskel t.
Tuulik u juures asub möldrim a.i a, mis on vareme is. See on
ilmsel t tuuliku ga samaea line, krohvi tud paekiv iseinta ga ehitus .
Park on keskmi se suurus ega ( 5, o ha) ja kaheos aline. Põhios a moo
dustab pargia la suure poolka are sees peahoo ne ees. See pargia la
on piiratu d alleeg a (osalt hävinu d) poolka arelise l t kulgev a Tamsalu-V ajangu maante ega. Sisses õidute e kulgeb peahoo ne ette mõlemalt küljel t. Hoone ette jääb suur poolka arekuj uline avatud väl
jak, millel oli vaid ehispõ õsaid. Väljak ust vasaku le jääb vabakujulin e harv pargip uistu, mis äärista tud kahe tiigiga , nende
taga on viinav abrik, ümbrit setud parkm etsalaa dselt loodus likust
puistu st. Väljak u parema le äärele jääb vabaku juline pargip uistu
erandl ikult kase enamus ega, puud võrdle misi tiheda istutu sviisi ga, kontra stiks vahert , üksiku d paplid ja pärnad , on ka lehist .
Pargi teise osa moodus tab peahoo ne taga asuvat väljak ut ja

- 7 kõrva lhoon eid raami vad vähes ed, vaba lt aseta tud puude rühma
d,
valda valt saar ja vaher . Vahe tult peaho one seina äärde on istutatud ritta lehtp uid (tamm ed), mis sulge vad küll selle fassa
adi
kuid kõrgu des üle peaho one katus e, loova d temal e esifa ssaad
i
vaate s tugev a fooni .
Par gi seisu nd on rahul dav, halve m on tagav äljak u seisu nd,
mis lõhut ud teede st ja risus tatud .
Küla statu d viim ati 1974 .a., pildi etatu d 197o .a.
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