
141. VOORE mõis ( :E'orel). Rüü tli.mõis. 

Viru-Jaagupi k/n, Vinni NST (Viru-Jaagupi kihelkond). 

Peaho~ on pikk kivihoone, mille lühike põhikorpus on kahekor 

ruseline, sellele on vasakul tiival liidetud eelmisest vähe 

kitsam pikk ühekordne tiibehoo~e. 

Põhikorpuse esifassaad on kujundatud kahe kergelt eenda

tud 2 aknavahe laiuse külgrisaliidiga, nende vahele jääb samut· 

2 aknavahe laiune seinapind. Tagafassaadis on keskrisaliit, mi~ 

hõlmab seinapinnast kolmandiku - fassaadi kolmest aknast kesk

mise. Hoonet katab lame kelpkatus, katteks eterniit; risaliiti

del on kolmnurkviilud. Räästa- ja kolmnurkviile ümbritsev kar

niis on lai, profileeritud, viiludes on väikesed ümaraknad. 

Hoone ja risalii tide nur gad on kujundatud hambuvate kvaaderli

seenidega. Korxuste vahel on lai, lame vahevöö. 

Põhikorpuse aknad on suured, kaetud kõrge kaarega ning 

piiratud telliste ga, mis laia äärisena e endatud. Müürie;a on 

ääris seotud hambuvate plokkidena. Silluse kaare kohal on kit

sas kaarfrontoon lukukiviga ning alt murtud nurkadega. Aknad 

on 4-ruudulised, asetatud esifassaadis paariti, üks on kesk

osas valgmikuga ukseks. Hoone põhikorpuse tagafassaadis on kes 

risaliidi aknad lameda kaarega, vastav on ka kaarfrontoon, tei

sed aknad omavad kõrge kaare ga avasid. 

Ühekordne tiibhoone omab lameda viilkatuse, mille räästa

ja viilukarniis on lihtsama, astmelise profiiliga. Sokkel on 

laotud puhta vuugiga puhtalt tabutud paekiviplokkidest. Hoone 

aknad on kõik suured ja kaetud lameda kaarega, kujundused sar

nased tagafassaadi keskrisaliidi akendega (äärised, lukukivi, 

frontoon jne.). Aknad on rühmitatud järgmiselt: nii esi- kui 

tagafassaadis on keskteljal üks aken laiemate vahedega eralda

tud, temast kahele poole jääb 3 ühtlaste vahedega rühmitatud 

akent. h.õikide akende kohal on laka valgustarniseks väi~e ümar-
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aknake. Otsafassaadis on viilus põhikorruse akna vormidega, 

kuid mõõtmetelt väiksem viiluaken, mis ääristatud kahe ümarakna 

kesega. Ruumid on põhiosas anfilaadsed. Hoone ees on avar ter

rass kitsa kivitrepiga. 

Ehi tu st võib lugeda XIX saj. II pool e ke skp ai ga hooneks 

(põhikorpus), mida on ilmselt sajandi lõpuveerandil täiendatud 

tiibehitusega. Stiililt historitsistlik, pseudoklassitsistlike 

detailidega. Ehitust kasutatakse klubina, ta on heas seisundis. 

KõrvalhooneiC!_ on võrdlemisi a.rvukal t, nad moodustavad peahooneg 

ühtse korrapärase ansambli. Olulisemad on: 

Vali tsej a.II!.aj_s on kahekordne keskmise suurusega krohvi tud kivi

hoone, mis kaetud lameda viilkatusega, katteks eterniit. Laialt 

üleulatuvaid räästaid toetavad kujundatud sarikajalad, neid 

kandvate kensooltalade otsad on samuti kujundatud. Hoone seina

pinnal on jälgitav, et tema alumine korrus on varem ühekordne 

ehitus. Tema keskteljel on uks, mille kohal oli kolmnurkviil, 

võrdsete vahedega ääristatud külgedel 2 aknaga kummalgi pool. 

Need on keskmise suurusega, 6-ruudulised ja krohviääristega. 

Uks on kitsa lihtsa valgmikuga. 'J.leine korr·u s on hilisem, kõrgem 

Tema aknad on vormilt alumise korrusega omadega võrdsed, vaid 

sillused on lameda kaarega. Aknaid on esifassaadis 3, asetatud 

võrdsete vahedega, kuid nad ei ole kohakuti, alumise korruse 

akendega. 

Seega võib alumine korrus pärineda XIX saj. I poolest, 

teine korrus aga sajandi II poole keskelt või lõpuveerandist. 

Ait samal hoones~usjoonel on suur, krohvitud paekivihoone, mis 

kaetud seintest kuni kaks kõrda kõrgema poolkelpkatusega, kat

teks eternii t. Küldfassaadides ja peolviilu kelbakolmnurga all 

on lai ja nõrgalt profileeri tud räästakarniis. Esifassaad on 

keskosas laialt taandatud ulualuseks, mille ees viie avaga kaa-
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ristu. Kaared on kõrged, toetatud kandadega talumivöödele ning 

neljale väga madalale neljatahulisele sambale. Hoone otsaiassaa 

dides on väga lamedaid pilulaadseid aknaid 8 ruuduga, poolvii

lus on aga suur lakauks. Hoone võib pärineda XVIII-XIX saj andi t 

vahetusel t. 

Ait samal ehitusjoonel teisel pool valitsejamaja on algselt oma 

nud ligilähedaselt sama kujunduse (kaaristu, karniisid jne.), 

kuid hiljem ümber ehitatud viilkatusega hooneks. Ta võib päri

neda eelmisega samast ajast. 

Tall samal ehitusjoonel on väga pikk krohvi tud paekiVihoone, 

mis liidetud eelkirjeldatud aidale. Hoonet katab viilkatus, 

katteks vormikivi, kitsalt üleulatuva räästa all on kitsas lame 

vöö. Aknad on võrdlemisi suured, lamedad ja 6-ruudulised, piira 

tud krohviääristega, paiguta tud ebaühtlaselt. Hoone võib päri

neda XI.X: saj. IV veerandi st. 

Viinavabrik oli suur ja liigendatud ehitus paekivist ja krahvi

tud seintega. Hoonet kattis poolkelpkatus. Aknad on väikesed, 

lameda kaare ga, masinasaali aknad seevastu väga kõrged, läbi 

kru1e korruse ja k~etud kõrge kaarega. Osa ruume on võlvitud 

silindervõlvidega. Hoone on valdavas osas varemeis. Korsten on 

kõrge, neljatahuline ja kõrge pjedestaaliga, otsal kitsas, ast

meÜlle karniis. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, 

täiendatud saj andi lõpul. 

Kuivati on keskmise suurusega krohvitud, ti}lekordne, kuid kõrge 

paekivihoone, mis algselt omas lameda viilkatuse. Seda on hil

jem kõrgendatud. Katuse katteks on laast, räästad on kitsalt 

üleulatuvad. HooneQ. avad on piiratud telliste ga, kaetud lameda 

kaarega, aknad on seejuures suured. Hoone otsal on kõrge muxd

ramp viiluukse all. Tuulelipul on daatum 1895, mis tähistab ilm

selt ehituse lõpuaastat. 
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~on pikk krohvitud paekivihoone, mis omab kaasaegse viil

katuse ja enamuses ü.mb erehi t atud avad. On mõned algsed ruudu

kujulised ja 4-ruu..dulised aknad. Ehitus võib pärineda algselt 

XIX saj. II poolest. 

Silotorn (?) on madal ümmargune paekivihoone krohvitud seinte

ga, kaetud madala 8-kelbaJ.ise laastukatusega, mille räästad 

üleulatuvad. Hoone ühtlaste vahedega väikesed lamedad aknad on 

kaetud lameda kaarega, raamistik 6-ruuduline. Ehitus võib päri 

neda viimasel t saj andi vahetusel t. 

~ on keskmise suurusega ja kaheosaline. Peahoone ette jääb 

avar ovaalne esiväljak, mille äärtel, kuid ka vlhetult peahoo

ne ees on väikseid puuderühmi ja üksikpuid. Väljak on piiratud 

ringteega, kuhu suunduvad kiirteku..juliselt juurdepääsuteed. 

Peatee on suunatud peahoone kahekordsele otsafassaadile küljel 

Peahoone taga on väike väljak ehisaiale ning seda piirab üsna 

tiheda istutusviisiga puistu. 1'ervikuna on istutusviis vabaku

juline, kuigi teedevõrku tuleb lugeda regulaarseks. Puud on 

rühmitatud kontrastiba: tamm-kask, tamm-vaher. On ka suurt ja 

kuuske. Osa kõrvalhooneist on maastikus avatud. 
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Et mõisasüdamik asub Küti-Mõdriku va1lseljaku joonel, siis 

seda kattev mets on parkmets. Pargi seisund on hea. 

Külastatud viimati 1971. a., pild istatud 1968. a. 
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Voore mõis. 
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