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109. TAMSALU mõis (Tamsal). Rüütlimõis. 

Tamsalu k/n, Tamsalu kultuurimaja (.Ambla kihelkond). 

Peahoone on hävinud jäljetult, tema kohale püstitatakse uut 

kultuurimaj a. 

Kõrvalhooneid oli keskmisel hulgal, nad paiknesid pargi taga 

või hajutatult põldudel. Säilunud on vähesed, olulisemad on: 

T'oölistemai a on väike, ühekordne puitehi tu s, mis kaetud viilka

tu sega, millel üleulatuvad räästad, katteks laast (osalt ka 

eterniit). Hoonel on kõrge sokkel, seinad kaetud püstlaudv~odri 

ga. Ristnurgad on vertikaalsete kattelaudadega, mis meenutavad 

liseene. Aknad on muudetud kujuga, 6-ruudulised. Algne näib ole 

vat vaid viiluaken, mis teistest kitsam, 6-ruuduline. Hoone 

võib pärineda XIX saj. lõpuveerand1st. 

Toölistemaja (?) on pikk, ühekordne paekiviehitus, millel tuba 

lakas hoone otstel. Seinad on kaetud õhukese krohvikihi&a· Viil 

katusel on laialt üleulatuvad räästad ja laastukate. Viimane sa 

rikapaar ja penn on viilud es avatud. Hoone seintea on majandus

ruumide suuri, kinnimüüri tud uksi, mis kaetud lameda kaarega. 

Sama kaar on ka akendel. Need on tellisteat ja kergelt eenduva 

sillusega. Aknad on kitsad, 6-ruudulised, asetatud põhiosas üht 

laste vahedega. Hoone esifassaadi keskteljal on väike, lahtine 

esik, mille lamedat kelpkatust kannavad 4 lihtsat puittulpa. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, rekonstrueerimi

sed võisid toimuda XX saj. alguses. 

Kuivati on keskmise suurusega ühekordne ehitus, mille seinad la 

tud lõhutud maakivist ja krohvim.ata. Avad ja nurgad on piiratud 

paekiviga, samast on ka hoone viilud. Ehitusel on lame viilka

tus (osaliselt variaenud), katteks laast, räästad kitsalt üle

ulatuvad. Avada paekivist küljed ja nurgad on müüriga seotud 

hambuvate plokkidena. Aknaid on vähe, need on kitsad ja kõrged, 
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asetatud ebaU.htlaselt. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust või 

saj andivahetusel t. 

KüUn samas on keskmise suurusega ehitus, mille seinad massiivse 

te kivitulpade vahele asetatud rõhtprussidest. Tulbad on lõhu

tud ja krohvimata maakivist, ääristatud paekiviga. Hoonel on 

laudkattaga viilkatus, räästad öleulatuvad. Viilud on püstlaud

kattega. Hoone võib pärineda viimasalt sajandivahetuselt. 

Ait on suur krohvimata maakivihoone, millel kõrge tõrvapappkat

tega viilkatus, räästad üleulatuvad. Osa hoonest hävinud. Omab 

väga kitsaid, 3-ruudulisi aknaid, kuid on ka laiemaid, 6-ruudu

lisi, mis piiratud paekiviga. Sama on u.stel. Hoone võib pärine

da XIX saj. II poole keskelt. 

Laudad moodustavad väikese ehi tusterühma, mis piirasid sisehoo

vi. Säilunud on pikk tiibhoone, kus ka eluruumid. See on krohvi 

tud kivihoone, kaetud laialt üleulatuvate räästastega viilkatu

sega, katteks tõrvapapp. Vähesed, kitsad ja kõrged alrn.ad on pii 

ratud paeki viga. Hoone pärineb ilmselt XIX saj. II poole kes

kelt, rekonstrueeritud on kodanlikul perioodil. Teised hooned 

selles rühmas on maakivist müüridega, varemeis. Pärinevad ilm

selt samast ajast. 

Park on keskmise suurusega, asub laskuval reljeefil kitsa puis

tuna, piiratud teedest ja kivimüüri st. Pargiala on tasandatud 

regulaarseteks terrassideks. Ilmselt oli pargis algselt regu

laarseid süsteeme, mis asendatud lihtsa vabakujulise puistuga. 

Parki läbib keskteljal ·t;ee. Puuliikidast domineerib vaher, saar. 

Enamik kõrvalhooneid on maastikus avatud. Pargi seisund rahuldav 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1968.a. 
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~arnsalu mõis. 

Üks säilinud hooneist. 

Valitsejamaj a? 


