
ENSV RII!"JJIK EHI'rUSKO LIIT 'E 
KULTUURIM.ÄLES'.riSTE IUIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTIIDUT 

Tellija: EMSV Riiklik Ehituskomitee 

Töö nr. III-79011 

Mõisate in ventariseerimine. 

Eesti NSV mõisaarhitektuuri riikliku kaitse 

alla võtmise ettepanekud-põhjendused. 

Köide VIII -Rapla rajoon. 

Direktor H.Uuetalu 

III A. Sandberg 

Projekti peainsener S.Metsma 

Tallinn, 1979. 

A-32G 

1 



t 
l 

• 

- 2 -

Köite koostamisest võtsid osa: 

KRPI peaspetsialist mõisaarhitektuuri 

al al, ajal ool an e 

Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse inspektsiooni juhtiv inspektor 

J .Maiste 

I 

Märkus: Ettepanekud on koondatud raj ooni ti, kogu töö maht 
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Hessõna 

Käesolevaga esitame Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kaitse Inspektsiooni ja Kultuurimälestiste RPI koostööna valmi

nud ettepanekud-põhjendused Rapla rajooni mõisaarhitektuuri riik 

liku kaitse alla võtmiseks kohaliku tähtsusega arhitektuurimäles 

tistena. 

Kaitseettepanekute vormistamisele eelnes rida eeltöid. Neis 

mahukamaks tuleb pidada Eesti mõisaarhitektuuri inventariseeri

mist 1976.-1978.aastatel. Laekunud materjali (mõisaankeedid, 

skitsid, fotod jne.) põhjal selgitati välja väärtuslikum osa ni

metatud ehitusmälestiste lõigus. Järgnevalt viidi rajooni esinda 

ja osavõtul läbi provisoorsetes kaitseettepanekutea fikseeritud 

mõisate kohapealne ülevaatus. Selgus, et Rapla rajoonis esitatud 

42 mõisast väärivad riikliku kaitse alla võtmist 20 mõisaansamb

li t( või üksikhoonet). 

Allpool esitatakse mõisaarhitektuuri kaitse alla võtmise et 

tepanekud koos täpsemate põhjendustega. Siinkohal olgu vaid nime 

tatud, et kaitse alla võtmise põhjendusi on mitmelaadseid~ arhi

tektuuriajaloolised, kultULlriloolised, ajaloolised (seos revolut 

siooni või suure Isamaasõja sündmustega, ühiskonnategelastega). 

Kui peamõisate puhul on olulisemaks põhjenduseks ehituskunstili

ne väärtus kas ansamblilise terviku, stiili, dateeringu või arhi

tekti tõttu, siis abimõisate osas on selleks sageli nende kui se

nini igasugusest käsitlusest väljaj äänud arhitektuuriansamblite 

unikaalsus. Üksikhoonete osas on püütud võimalikult m~simaalselt 

eri hooneliike registreerid a j a kaitseettepaneku te s fikseerida. 

Arvesse on võetud ka i ga hoone positsioon Eesti NSV maa-asula 

ajaloolises nin g maastikulises situatsioonis. 
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1. Mõisa nimi: A 1 u m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj • , Rapla k/ n. 

4. Valdaja, kasutaja: Koondis EPT Ratila Raj oonikoondis 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja, kuivati; park 

b) põhjendused: 

Alu mõisa imposantne tudorstiilis mõisahoone asub suure-

joonelise vabakujulise planeeringuga pargi serva alal. Välja

kul asetsev peahoone on ümbritsetud suuremate ja väiksemate 

tiikidaga lõunast, põhjast ja idast. Tiikide vahel kulgeb maan

tee. Nii maanteelt kui suurtalt tiikidelt avanevad suurepärased 

vaated veekogudes peegelduvale peahoonele. Eriti meeleolukad on 

kaugvaated saaeta vahelt, kuhu ongi orienteeritud pargi kujun

duslikud tel j ed. 

19.sajandi teisel poolel rajatud peahoone on kompaktne, 

kuid liigendatud fassaadidega kolmekordne ehitis. Hoone kagu

nurgale liitub neljatahuline nurgatorn. Ehitise kindluslikust 

iseloomust annavad lisaks eelpoolnimetatule tunnistust ka masi

kuliidega rinnatis ning ripptornikesed hoone põhikorpuse ja pea

torni nurkadel. Mõisahoone arhitektuureele mõjukusela lisavad 

aktsendi erineva kujuga (osaliselt teravkaru.~sed) aknad ning 

esi- ning pargipealse fassaadi liigendatui hori s on taal s e krahv-

rusteeringuga. 

Tähelepandavad on ka hoone põhiliselt pseudogooti stiili 

raamides välja peetud interjöörid ( ahjud, uksed, paneelid jms.). 

Esi f assaadile avanevate akendega vä ga suur saal asub teisel kor

rusel hoone keskosas. Viimase ees paikneb läbi kahe korruse ra-
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jatud pilasterliigendusega poolovaalne vestibüül. 

Keila-Joa, Sangaste jmt. pseudogooti mõisahoonete kõrval on 

Alu mõisamaja üheks kunstiküpsemaks nimetatud ehitusstiili näi

teks Eestimaal. Oma ehituslikult laadilt on mõisahoone emam mas-

side koosmõjule kui arhitektuursela liigendatusele ja detaili

kõlavusele orienteeritud arhitektuur Eestis harva esinev, seega 

nimetatud stiiliperioodi väljapaistva näitena eriti hinnatav. 

Hoone arhitektuurset ilmet tõstab esile oskuslikult planeeritud 

pargiansambel. 

Kõrvalhoonetest on tähelepanuväärsemad peahoone läheduses 

paiknev pseudogooti elementidega kuivati (ehit. 1884.a.) ning 

pargi servas asuv valitsejamaja. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade edelast. 

2. Peahoone. Pilasterliigendusega vestibüül. 

3. Kuivati. Vaade otsafassaadile. 

4. Valitsejamaja. Vaade edelast. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

Vllli~I juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. ·rilk 
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1. Mõisa nimi: H ä r g 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Juuru k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Mahtra sovhoos 

5. Kai ts e alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja 

b) põhj endused: 

Härgla mõisa peahoone on kahekordne suhteliselt madala 

täiskelpkatusega hästiproportsioneeritud 19.sajandi algusküm

nemest pärinev klassitsistlik ehitis. Hoone teine korrus on 

kavandatud mezzanino korrusena, peakorrusena eksisteeri~ esime

ne. Hoonet ilmestab esinduslik kuue joonia sambaga portikus esi

fassaadil. 

Seega on Härgla mõisahoone üks kunstiväärtuslikumaid klas

sitsistliku kunstistiili raamides väljapeetud mõisahooneid kogu 

rajoonis. Oma üldilmelt on hoone ühtaegu pidulik ning elegantne, 

millele teatud intiimsusevõlu lisavad hoone suhteliselt tagasi

hoidlikud mõõtmed. Meisterlikuks tuleb pidada stukkdetailide 

töötlust hoone eksterjööris (sammaste kapiteelid, kolmnurkfron

toon, räästakarniis jms.). Vähem pakuvad hoone ümberehituste 

käigus kahjustatud interjöörid. Tehniliselt on hoone momendil 

ebarahuldavas seisundis, mis kahtlemata tõstatab küsimuse hoone 

kasutamislaadist tulevikus. 

Enamus kõrvalhoonetest paiknevad poolringina ümber peahoo

ne esise väljaku. li eist tähelepanuväärsemaks võib pidada ühe

kordset poolkelpkatusega valitsejamaja, mis väärib kaitset ees

kätt planeeringulises tähenduses, peahoone ansamblilisa toetus

punktina. 

j 
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e) fotod: 

lo Peahoone. Vaade esifassaadileo 

2. Peahooneo .Abi. 

3. Valitsejamajao Vaade esifassaadileo 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V.AMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: I n g 1 i s t e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3 • .Aadress: Rapla raj., Juuru k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Rapla raj., RSN TK Laste Spordikool 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone, park 

b) põhjendused: 

Ühekordne baroksetas vormides kõrge täiskelpkatusega pae

kivihoone paikneb avara pargi äärealal. Pargi tuumiku moodustab 

vana regulaarne park. Viimase ümber on hiljem kujundatud vaba

kujuline pargiosa, mis ühe küljega toetub Keila jõele ning jät

kub piki jõe kallast loodusliku päritoluga parkmetsaribana kuni 

naabruses asuva Hõreda mõisani. 

Ingliste mõisamaja omab küllalt huvipakkuva ehitu~ajaloo. 

Varasemad ehitusosad (näit. keldrid) võime me teatud reservat-

siooniga dateerida keskaega. Põhiosas valmis hoone oletatavasti 

aga 18.sajandil, barokiperioodil. Viimasele ~iitavad nii hoone 

ülaproportsioonid, fassaadiliigendus, ärkelkorruse katuseakende 

vormistus, kuid ka rida interjööri kujunduslikke detaile. Eri

list esiletõstmist väärib Ingliste mõisa barokse te s vormid es tis

leritöö (18.sajandist pärinev trepivõre, siseuksed, seinakapid 

jms.). 

18.sajandi lõpul on hoonet mõningas osas ümber ehitatud 

(viimasele viitavad arhiivsed teated). Nimetatud ajast pärineb 

üM~ kolmest hoones oleva saali kujundus (varaklassitsistlik 

stukkdekoor saali laes). l9.sajandi teisel poolel on hoonet veel 

kord ümber ehitatud. Varasemale ehitisale lisandusid pseudorenes-

san ss (-barokk) elemendid. Pseudostiilis b arok.kpor taal (puit), 

\~ 
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vestibüülis, hoone suurima saali kasseteeritud puitlagi, põle
tustehnikas figuraalsed kompositsioonid nn. söögitoa laes jms. 

on teostatud ajastu paremast kunstimaitsest lähtuvalt. 

Käesoleval sajandil on hoone välisarhitektuuri lihtsusta
tud, mis aga oluliselt ei vähenda tema ehitusajaloos peituvaid 

väärtusi. Hoone suhteliselt tagasihoidlik välisilme varjab en
das kunstiajalooliselt igati hinnatavat arhitektuuri. 

Peahoonele liitub viimasega ansamblilise terviku moodustav 
kõrvalhoonete kompleks. Enamus nimetatud hoonetest on aga kas 

varemetes või tehniliselt äärmiselt halvas seisukorras. See ei 

võimalda nende suhtes kaitseettepanekute esitamist. Soodsates 

tingimustes (juhul kui kõne alla tuleks mõisaansambli ulatusli
kum restaureerimine) võiksid nimetatud hooned olla sobivaks 

taustaks rõhutama peahoone arhitektuuriajaloolist mõju, olla 

aluseks mõisaansambli kui terviku taastamisel. 

e) fotod: 

1. Feahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Feahoone. Vaade aiafassaadile. 

3. Peahoone. Varaklassitsistlik stukkdekoor saali laes. 

4. Peahoone. Vaade pseudorenessanssstiilis kujundatud 

saali. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V.AMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1 . Mõisa nimi: J ä r 1 e p a 

2. Mõisa liik: peamõis 

m õ i s 

3 • .Aadress: Rapla raj., Juuru k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Järlepa Tõulinnukasvatus. 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone, ait 

b) põhjendused: 

Järiepa mõisamaja on väga heade porportsioonid ega täis

kelpkatusega pooleteistkordne paekivihoone. Esifassaadi ilmes

tab nelja lihtsa sambaga kõrgel soklil paiknev portikus. Hoone 

on suhteliselt tagasihoidlikes mõõtmetes. Sai kannatada 19o5. 

a. revolutsioonisündmuste tagajärjel. Tänu aga silmapaistvalt 

heale hooldatusele on ehitis oma tasakaalustatud fassaadila-

henduse, rütmiliselt paiknevate akende, eeskätt aga valitud 

proportsioonide tõttu praegu igati nauditav. Parimad vaated 

peahoonele avanevad üle mõisamaja e sise ringteega iimbri tsetud 

heakorrastatud muruväljaku. 

Kõrvalhoonetest väärib tähelepanu mõisasse sissesõidutee 

ääres asuv viiikatusega aidahoone. Aida uksed on vormistatud 

kalasabamustris laudvoodriga. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. .Ait. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V.AMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: K a s t i m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Mär j_amaa k/ n. 

4. Valdaja, kasutaja: 11 Tasuja 11 kolhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja; park koos paekivist piirdemüüriga. 

b) põhj endused: 

Kasti mõisa peahoone on suur täiskelpkatusega klassitsist

lik paekivihoone. Ehitatud arvatavasti 19.sajandi alguskümnetel. 

Põletati hoone 19o5.aastal. Hiljem on hoone taastatud, II korrus 

alles 196o.a. lõpus. 

Vaatamata tulekahjujärgsele rekonstrueerimisele, mis kahtle

mata vähendas hoone arhitektuureet väärtust, mõjub ehitis siiski 

ka praegu klassitsistlikult range ning pidulikuna. Hoone kesk

risaliiti aktsenteerib kolmnurkfrontoon, otsarisaliidid on ku

jundatud veneetsia akendena. Peasissepääsu kohal paikneb nelja

le malmivalu kansoolile toetuv rõdu. 

Põhiosas on hoones säilinud ruumide algne planeering. Pea

korruseks on hoone teine korrus, saal asub hoone keskel. Tähe

lepanu vääriva faktina hoone ehitusajaloole olgu lisatud, et 

mõisamaja keldrites on eristatav keskaegne Kasti vasallilinnus. 

Viimase vundamendid ulatuvad osaliselt ka olemasoleva peahoone 

alt välja. 

Enamus kõrvalhoonetest on ümber ehitatud. Algsel kujul on 

säilinud pikk ühekordne poolkelpkatusega valitsejamaja. Oma ehi

tuelikult laadilt sarnaneb hoone naabruses asuvaHaimre mõisa 
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valitsejamajaga. Ehitist võib lugeda peahoonega üheaegseks; 

klassi tsistlik kunstistiil annab siin endast märku fassaadi 

range ning sümmeetrilise liigendatuse ningtr; ehitise korrapä

raste ning valitud proportsioonidega. 

Kõrvalhooneid seob ansambliliselt küllaltki avar park. 

Esiväljak on ovaalse kujuga ning ringtee ga, peahoone taga asub 

osaliselt müüriga piiratud üle 1 ha suurune pargiala. Selles 

pargis on korrapärase teedevõrgu :tragmentide näol leida ka 

jälgi varasemast re~laarsest planeeringust. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Rõdu malmivalu konsoolid. 

3. Valitsejamaja. Vaade esifassaadile. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Mai ste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: K on 0 V e r e m õ 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Märjamaa k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Märjamaa sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, park 

b) põhj endused: 

i s 

Konovere mõisa peahoone paikneb väikese vabakujulise pargi 

keskosas. Park on planeeringult segastiilis, toetub tagaküljega 

kergelt kaarjalt kulgevale Konovere jõele. Pargi osana kavandatud 

ovaalne ringteega ümbritsetud väljak jätab avatuks peahoone esi

fassaadi. 

Peahoone on suhteliselt tagasihoidlikes mõõtmetes täiskelp

katusega poolteistkordne paekivihoone. Ehitatud oletatavasti 18. 

sajandi lõpul või 19 . sajandi algul. 18.sajandi ehitustraditsiooni

le viitavad eeskätt hoone sokkelkorrusena kavandatud keskkoridor

süsteemis silindervõlv id ega keldrid. 

Mõisamaja põletati 1So5.aastal, kuid taastati seejärel alg

sel kujul. Hoone omab varaklassitsistliku üldkuju. Erinevalt tra

ditsioonilisest fassaadikäsitlusest astub aga Konovere mõisahoone 

portikus tagasi, moodustades räästaaluse avatud ruumi. 

Mõisahoone interjöörid pärinevad käe soleva saj andi algus

aastatest. Tähelepanu väärivad meie mõisaarhitektuuris suhteli

selt haruldased juugendstiili paisutatud vormides kahhelkividest 

kaminad. 

Üldmulje Konovere mõisaansamblist on meeldiv. Tema asend -

paikneb mitte kaugel Tallinn-Pärnu maanteest, võiks luua võimalusi 

hoone paremaks kasut arniseks ja eksponeerimiseks. Praegu kasut atak-
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se hoonet ainult hooajaliselt (suviti õpilasmalev). 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaa.rhi tektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: K u u s i k u m ö i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Rapla k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Saku Maaviljeluse Instituudi Kuusiku 
Katsebaas 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja, ait, sõiduhobuste tall-tõllakuur, 

tärklisevabrik, kasvuhoone, karjalaudad, tööliste elamu, 

veski, viinavabrik (1889); park. 

b) põhj endused: 

Kuusiku mõis omab silmapaistvalt hästi säilinud hoonestus-

ansambli. Rohked kõrvalhooned paiknevad alaansamblitena Kuusiku 

jõe paremal kaldal. Peahoone ise on tagaküljega asetatud vahe

tult jõe kaldale, kus suur paisjärv. Peahoone esise nelinurkse 

pikliku kujuga väljaku kujundavad stiilsed klassitsistlikli vor

mistusega kõrvalhooned - 18.sajandil rajatud tärklisevabriku 

hoone, valitsejamaja ning pilasterliigendusega teineteise vastu 

asetatud sõiduhobuste tall ja aidahoone. Ülejäänud kõrvalhooned 

paiknevad regulaarse ansamblina peahoonest lääne suunas. Pea

aegu kõik hooned on tehniliselt heas seisukorras. Arhitektuurilt 

enampakkuvaks võib pidada veskihoonet. Kastellikujuliselt pai

gutatud laudad taastati 1927. aastal ning on praegu kasutusel 

oma esialgses funktsioonis. Praktiliselt kasutamata seisab im-

· posantne 1889.aastal ehitatud viinavabrik. 

Mõisa peahoone on küllaltki hästi säilinud varaklassit

sistlikke stiilielemente omav ehitis 19.sajandi algusest. Ühe

kordne puithoone on kaetud kõrge mansardkorrusena eksisteeriva 

murdkelpkatusega. Ka hoone interjööris leiame varaklassitsist-

likke elemente - pottahi, trepivõred jms. 19.sajandil eklektika 

).~ 
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perioodil on hoonele lisatud juurdeehitused aiafassaadil - pseu

dogooti aknaraamistusega puitveranda jms. Samast perioodist pä

rineb ka enamik interjöörikujundusest: stukkornamendiga saali 
lagi, valgetest kahlitest kamin jne. 

Idast liitub mõisaansamblile avar vabakujunduslik pargiala. 

Mõisa rohtaias kasvuhoone (ainus tänaseni säilinud kasvuhoone 
Rapla rajoonis). 

Kuusiku klassitsismi perioodil välja ehitatud mõisaansambel 
on üks stiilsemaid ja paremini säilinud mõisaansambleid kogu 

Eestis. Põhja-Eesti mõisaarhitektuurile iseloomulikuna on mõisa
asula planeering klassikaliselt regulaarne; samas seovad pais
järvena kujundatud Kuusiku jõgi koos saarte ja ansamblile liitu

va avara pargialaga hoonestuss orgaaniliselt loodusesse. 

Mõisahoone on heas tehnilises seisukorras, kasutatakse las

teaiana. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Vaade tagafassaadile. 

3. Peahoone. Varaklassitsistlik ahi saalis. 

4. Peaboone. Stukkdekoor saali laes. 

5. Tärklisevabrik. 

6. Valitsejamaja. 

7. Ait. 

8. Sõiduhobuste tall-tõllakuur. 

9. Vaade mõisaansamblile põhjast (esiplaanil veskihoone). 

lo. Vaade mõisaansamblile kagust (esiplaanil karjakastell, 
tagaplaanil viinavabrik). 

11. Kar j alcastell. 

12. Kasvuhoone. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V.AMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: K i H u m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., R.äru k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Käru 8-kl. kool ja Käru metskond 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja (vana peahoone?), sepikoda 

b) põhj endused: 

Käru mõisaansambel paikneb kahel pool Tallinn-Viljandi 

maanteed. Idast lääne suunas läbib mõisaansamblit Käru jõgi. 

Erandina kuulub ansamblisse kaks peahoonet, neist vanem oli 

hiljem kasutusel valitsejamajana . 

Vanemat hoonet iseloomustavad kõrge täiskelpkatus, hori

sontaalselt rõhutatud põhiplaan, rübmiti paiknevad aknad - tun

nusjooned, mis on omased 18.sajandi esimese poole barokk mõisa

maj ad el e Eestis. Olgu öeldud, et nimetatud hoonetüübi esinemine 

on praegu äärmiselt harv. Enamus vaad eld av al perioodil ehi ta tud 

mõisamaju on kas hävinud või kardinaalselt ümber ehitatud. 

Hoonet ümbritseb vanem, oletatavasti 18.sajandist pärinev 

pargiosa, esiküljel suur avatud väljak. 

Tähelepanu väärib ka uus, oletatavasti 19.sajandi lõpul 

(20.sajandi algul) rajatud uusklassitsistlik peahoone. Hoone on 

ühekordne, keskrisaliidi osas kahekordne. ]1assaadidekoor on äär

miselt eklektiline, kohati isegi ülemäära rikkalik. Oma ajastu 

arhitektuurinäitena on hoone aga kahtlemata hinnatav. Ta on ka

sutusel koolihoonena ning tehnilise! t heas seisukorras. 

Mõisaansamblist umbe$ pool kilomeetrit eemal paikneb tel

lis- ja maakividest sepikoda (ainus kaitse alla võtmist vääriv 
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sepikoda rajoonis). Ehitatud on hoone 19.sajandi lõpukümnetel; 

seinapind a liigend av ad teravkaarsed akna- ja ukseavad. 

e) fotod: 

1. Vana peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Uus peahoone. Vaade esifassaadile. 

3. Sepikoda. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VM~KI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: M a i d 1 a m õ i s (Juuru Maidla) 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Juuru k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: ENSV Haridusministeerium, Maidla Väike
laste Kodu 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja, kaks mõisateenijate maja, 

aednikumaj a, kuivati 

b) põhj endused: 

Tarviklikult säilinud &lsambel. Dominandina astub esile 

allikajärve kaldal paiknev klassitsistlikus stiilis peahoone. 
Peahoone esist väljakut piiravad läänest kahekordne mõisatee

nijate majaning idast kõrge täiskelpkatusega hästi proportsio

neeritud mõisatööliste elamu. Peahoone ees ringtee ning graniit
ääristusega terrass-pan.dus treppi sõitmiseks. Ülejäänud kõrval

hooneid eraldab peahoonest vabakujuline, kohati ekraanina tihe 

puistu. 19.sajandist pärinevad valitsejamaja, kuivati ning süga

vata keldritaga aednikumaja kujundavad ümber mõisaasula avatud 

poolkaarja ringi. 

Mõisa peahoone väärib tähelepanu nii oma välisarhitektuuri 

valitud vormidelt kui ka sisearhitektuuri stiilse teostuse tõttu. 
Hoone põhikarpust ilmestavad kolmnurkirontoon ning sammasporti
kus (rõdu). Nurkadel flankeerivad hoonet neli kupliga kaetud 

tornilaadset ehitist. Arhitektuurimõjult läheneb hoone vene maa-

liliselt rõhutatud klassitsismikäsitlusele. Lähemaid paralleele 

võiksime otsida naabruses asuvate Hõreda ja Val tu 19. saj andi al-

guskümnetel rajatud mõisahoonete arhitektuuris. 
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Eesti mõisaarhitektuuri üldpildis võib Maidla mõisamaja 
pidada klassitsistliku arhitektuuri stiili silmapaistvaks näi-
teks. Tema looduslik situatsioon, pargi ning hoonestuselementi-
de ansambliline kooskõla kujundavad üldmulje mõisaansamblist 
igati nauditavaks. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Valit sej amaja. 

3. mõisatööliste el~u. 

4. Mõisateenij ate elamu. 

5. Kärneri maja koos rohtaia paekivimüüriga. 

6. Kuivati. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv ins?Pektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1 • Mõisa nimi: M a i d 1 a m õ i s (Kullamaa Maidla) 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Loodna k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Sooniste sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, vali ts e j amaj a, aidahoone 

b) põhj endused: 

Maidla mõisaansamblisse kuuluvad hooned pärinevad valda

valt 18.sajandi lõpukümnetest. Domineerivaks arhitektuuristii

like on varaklassitsism. Ansambli kompositsioonilisaks kesk

meks on peahoone. Viimase ees asub 18.sajandi hoonestusplanee

ringule iseloomulik ovaalse ringisõiduteega ümbritsetud muru-

väljak; väljaku loodaservas asetsevad vastastikku paigutatud 

vali tsej am.aj a ning aid ahoone. Nimetatud hooned vääri Vadki esile 

tõstmist eeskätt ansamblilisas tähenduses. 

Ka Maidla mõisapeahoonet võib nimetada varaklassi tsist

likuks. Seda klassikalises tähenduses. Ta on ühekordne kõrgel 

soklil paiknev kõrge poolkelpkatusega kivihoone. Esifassaadi 

ilmestab kolmnurkirontoon hoone keskosas. Frontooni viiluväljal 

on ovaalse kujuga aken. 

Ka sisemine planeering on säilinud oma algsel kujul. Hoone 

keskteljal paiknevad vestibüül ning viimasega võrdlaiune saal. 

Huumid on valdavalt anfilaadsüsteemis. Säilinud rida varaklas-

sitsistlikke sisemisi tiibuksi, mis on heatasemelise tisleritöö 

ilmek&ks nä itek s. 
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:Maidla mõisaansambel on üks paremini säilinud varaklas

sitsistlik ansambel Rapla rajoonis. Arhitektuurilt omab mõisa 

peahoone kokkupuutepunkte Läänemaa idaosas (praeguse Rapla 

rajooni loodenurgas) 18.sajandi lõpukümnetel levinud hoone

tüübiga. P aralleelnäid et ena märgiksime Loodna, Sip a ja Soonis

te mõisaansambleid. Neist on kõhkluseta aga kauneim Maidla. 

Arhitektuuriajalooliste kriteeriumi te kõrval mängib Maida mõi

sahoone (-te) puhul positiivse aktsendina kaasa ka suurepärane 

looduslik situatsioon; ansambli suhteline eraldatus kaasaeg

sest suurtootmisest, võimaldades mõisaasula revitaliseerimist 

puhkebaasina, õppekeskusena vms. analoogilises funktsioonis. 

Momendil on hoone kasutamine vaid hooajaline (suviti üliõpilas

malev). 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaafrile. 

2. Peahoone. Sisemine tiibuks. 

3. Aidahoone. 

4. Tõllakuur. 

Koostajad: 

KBPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V MIKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: p u r i 1 a ID Õ i s. 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Rapla k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Ivlitsurini nim. sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone, valitsejamaja, laudad, tööliste maja, 

ves:tihoone. 

b) põhj endused: 

Purila on üks paremini säilinud ning arhitektuuririkka

maid mõisaansambleid Rapla raj ooni s. 

Kõrge nõgusa täiskelpkatusega peahoone on ehitatud vahe

tult 19.sajandi alguses. Varaklassitsistlike stiilitunnuste 

kõrval (hoone mahuline lahendus, sisemine planeering jms.) 

omab ehitis ~äiesti iselaadse fassaadidekoori ning mitmeid 19. 

sajandi klassitsismile iseloomulikke dekoorielemente. Tähele

panu väärib meisterlikus teostuses välisuks (omab paralleelnäi

teid Tallinna uste näol). Interjöörikujunduses võib esile tõs-

ta chinoiserie motiividega trepivõret, klassitsistlikke sise-,. r--
uksi, stukkornamentikat jms. Otstel liituvad hoonele klassit

sistlikud väravaehitised . 

Peahoone esine muruväljak on kujundatud 18. saj andi pla

neeringule iseloomuliku cour d'honneurina. Oma algses kujundu-
-~--

ses on säilinud väljaku ääres paiknev töölistemaj a. 

Ansamblisse kuulu vatest hoonetest märgi tagu ka oma algses 

konfiguratsioonid eksisteerivat karjaõue (tänaseni säilinud 

karjakasteliide arv Eestis on küllaltki väike) ning arhailise 

ilmega kõrget täiskelpkatust omavat valitsejamaja. Võib oletada, 

et vali ts e j amaj a iga ületab peahoone vanuse. (Kas mitte vana 

pea.hoone?) .Ansambli äärealal paikneb 19. sajandil ehitatud vesi-
5o 
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veski. 

Kokkuvõttes mõjub Furila kompaktse ning ühtse ansambli

tervikuna. Mõisa peahoone omab kindla koha raj ooni kaunima te 

mõisamajade kõrval. Hoone on tehniliselt keskmises seisundis, 

vääriks aga senisest enamat eksponeerimist ning kas või mini
maaleeski ulatuses läbiviidud remont-korrastustöid. 

e) fotod: 

1. Feahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Vaade tagafassaadile. 

3. Valitsejamaja. Vaade esifassaadile • 

4. Töölistemaj a. 

5 • Kar j ak as tell. 

6. Vesiveski. Otsafassaad . 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: R a b i v e r e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Kohila k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kohila sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) · ettepanekud: 

~eahoone, ait, ait-moonakatemaja, viinavabrik, laut, 

tall 

b) põhj endused: 

Rabivere mõisa hoonestus moodustab hästi säilinud ning 

kompaktse ansambli, mille põhituumik pärineb lS.sajandist. 

Kõrge poolkelpkatusega peahoone omab barokseid tunnusjooni. 

Ühekordne hoone on ehitatud paekivist, viimase all paiknevad 

võlvitud keldrid. Fassaadi liigendavad rühmiti paiknevad ak

nad. Esifassaadile lii tub hilisema juurdeehitusena lahtine ve

randa, tagafassaadile kahekordne uueilmelina väljaehitu.s. Ni

metatu, aga samuti mõisamaja interjööride ümberehitamine käes

oleva sajandi 60-ndatel aastatel kcl1andab hoone arhitektuuri

ajaloolist sisu, ei välista aga tema ansamblilisi väärtusi. 

Peahoone esisel väljakul paiknevad kaks 111 11 -tähe kujulist kroh

vitud kivihoonet (aidad). Viimased kujundavad lS.sajandi pla

neeringule iseloomuliku suletud väljaku. Analoogiline planee

ringutüüp on Eesti mõisaarhitektuuris küllalt haruldane. An

sambli ülejäänud hooned: kaks põllukividest laudahoonet ja 

kahekordne viinavabrik moodustavad ansamblikeskmeie sobiva mil

jöötsooni. Park on tagasihoidlik, vetepeegeldusi annab aga vii

navabriku ja peahoone vahel asetsev tiik. 
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e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Vaade mõisaansamblile 

3. Aidad. 

4. Aidad. 

5. Laudad. 

6. Viinavabrik. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal: 

VMvTKI juhtiv inspektor: 

läänest. 

J .Maiste 

K . Tilk 

S Jo 
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1. Mõisa nimi: S e l i m õ i s 

2. li~õisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Juuru ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: ENSV Tervishoiuministeeriumi Seli 
Kopsutuberkuloosi Sanatoorium 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone (saal), teenijatemaja, valitsejamaja, ait, 

aednikumaj a; park koos piirdemüüri ja pargipavilj oniga. 

b) põhjendused: 

Seli mõis omab ühtlase klassitsistlikus stiilis hoonestus-

ansambli. Enamus kõrvalhoonetest on ringikujuliselt paigutatud 

ümber peahoone esise väljaku - kõik ühtse arhitektuurse lahen

dusega hooned: keskel eendub triglüüfidega friisi ning kolmnurk-

frontooni omav keskrisaliit, faasaadilahenduses domineerivad 

ümarkaarsete avadega täis- või segmentaknad. 

Peahoone taha jääb avar ning heakorrastatud kivimüüriga 

ümbritsetud pargi ala. Park on suur 4, 5 ha ning väga ilmekas va

bakujulises stiilis. Ta baseerub Keila jõele ning tema kalda

terrassidele. Jõeloogete vahele on kaevatud täiendavaid ühendus

kanaleid ja vahetiike. Pargis on säilinud retundikujuline aia

paviljon (templike). Oma ilmelt jaasendilt on paviljon äärmi

selt võluv. 

Mõisa territooriumilt (pargialast) väljas paikneb klassit

sie tliku fassaadilahenduse ga aednikumaja ( välisilmel t sarnaneb 

viimane eelpool kirjeldatud hoonetele). 

Seli mõisamaja põletati 19o5.aastal. Kaasajal on hoone re-
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konstrueerimise tagajärjel oluliselt moonutatud. Tähelepanu 

väärib aga esimesel korrusel asuva saali klassitsistlikus stii

lis kujundus ning saali kõrval olevEaruumis (peaarsti kabinet) 

paiknev pseudostiilis kamin. 

Mõningal määral on peahoone välisarhitektuur aktsepteeritav 

tagafassaadil. Viimasele on orienteeritud pargi sügavusest vaa-

teid üle pargi välud e. 

Seli mõis on (oli) üks kaunimaid klassitsistlikke mõisaan

sambleid Eestis. Nauditav on kõrvalhoonete stiilne arhitektuur, 

mida viimaste sobiv asend (planeering) lubab pääseda mõjule kõi

gis oma ajastule iseloomulikes väärtustes. Seli mõisa park on 

üks kaunimaid mõisaparke Põhja-Eestis. Ka mõisa peahoone oma 

praeguses arhitektuurses lahenduses pigem negatiivselt kui ül

dist arhitektuurimiljööd toetavalt mõjuv, oleks suhteliselt väi

keste rekonstrueerimistöödega välisarhitektuurilt taastatav. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade aiafassaadile. 

2. Peahoone. Saal. 

3. Peahoone. Pseudostiilis kamin saali kõrval olevas ruumis 

4. Valitsejamaja. Vaade esifassaadile. 

5. Aidahoone. 

6. teenijate maja. 

7. Aednikumaj a. 

8. P argipavilj on. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VM.~I juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 
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1. Mõisa nimi: S i p a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Loodna k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Teenuse kolhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, teenijate maja 

b) põhj endused: 

Peahoone on suur ühekordne, keskosas kahekordne paekivi-

hoone. Keskrisaliit on nii esi- kui tagafassaadil kaetud kolm
nurkfrontooniga. Esifassaadi frontooni viiluväljal rmkokoo 

stukkdekooriga ümbritsetud ovaalne aken. Fassaadi ilmestab ba

rokselt mõjuv krohvliigendus. Hoone sekkelkorrus on võlvitud 

silinder- ja servjoonvõlvidega, peakorrus on ümber ehitatud 

(kohandatud kolhoosi keskuse vajadustele) . Tehniliselt on hoone 

heas seisukorras. 

Kõrvalhooneid on säilinud suhteliselt vähesel arvul. Pea-

hoone esifassaadi jätab avatuks mõisaasise auhoovina kavanda
tud muruväljak. Väljaku servadel paiknevad ait ja sõiduhobuste 

tall-tõllakuur on ümber ehitatud, mis välistab nende suhtes 

kaitseettepanekute esitamise võimaluse. Planeeringulise elemen

dina väärivad aga hooned kahtlemata tähelepanu. 

Suhteliselt hästi on säilinud tiigi kaldal asuv arhailis

te s proportsioonidas poolkelpkatusega teenijate maja. 

Seega on meil Sipa mõisaansamblisse kuulu va te hoonete 

näol tegemist 18.sajandi viimasel veerandil rajatud ehitistega. 

C.l 
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Teame, et nimetatud ajajärk, s.o. varaklassitsism tõi meie 

mõisaarhitektuuris kaasa suurima, ühtlasi ka kunstiküpsema 

ehitusperioodi. Peaaegu kõik sellele ajavahemikul ehitatud hoo

ned on arhitektuuriajalooliselt huvipakkuvad. 1' eid iseloomustab 

läbimõeldud ning hästi proportsioneeritud arhitektuur, selgus 

ning ratsionaalsus hoonete planeeringus. 

Rapla raj ooni s on 18. saj andi st pärinevaid hooneid suhteli

selt arvukalt. Enamik neist on aga kas põlenud 19o5.a. ning 

hiljem taastatud varasemast erineval kujul VÕi ka täiesti hävi

nud. Sipa mõisahoone on aga säilitanud enamiku oma arhitektuuri 

põhijoontest, hinnatav on rokokoo stukkdekoori esinemine hoone 

välisfassaadil. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade e sif'assaadile. 

2. Teenijate maja. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAlllii juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 





( 1. Mõisa nimi: s u 1 u m õ i s 

2. Mõisa liik: abimõis 

3. Aadress: Rapla raj., Märjamaa kJ)n. 

4. Valdaja, kasutaja: eravalduses 

5. Kai ts e alla võ e tavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendus ed: 

Sulu karjamõisa peahoone paikneb Konovere jõe kaldal 

mäerinnakul. Ehituslikult on hoone arhailine: omab tunnusjoo

ni, mis iseloomulikud 17. sajandi mõisamajadel e. Hoone keskel 

mantelkorsten-köök, kumbalgi pool kaks köetavat ja kaks mitte

köetavat kambrit. Hoone on kaetud suhteliselt lameda poolkelp

katusega. Maja parema otsa all silindervõlvlaega kelder. Seega 

väärib hoone tähelepanu eeskätt ehi tustüübilt. Hoone täpsem d a

teerimine jääb aga momendil siiski lahtiseks. Olgu öeldud, et 

keskse mantelkorstnaga ehitised on abimõisata eluhoonetena oma-

nud elujõudu veel isegi 19.sajandil. Ka~tlemata võib nimetatud 

fakti kontrollimine natuuris tuua kaasa täiendusi meie ehitus-

ajaloos. Sulu mõisamaja kõrval on rajoonis säilinud mitmeid ana

loogilisi ehitisi (näit. Lemmiku, Uue-Kasti abimõisatas jne.). 

Esimesel pilgul näib Sulu mõisamaja olevat neist siiski arhai

lisem, seega ühe teatud grLlpi hoone te seas ka axhi tektuuriaj a

looliselt huvipakkuv. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: s u t 1 ema m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Kohila k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Kohila sovhoos 

5. Kai ts e alla võ e tavad hooned: 

a) ettepanekud 

Väravehitis (varemed), kaarait 

b) põhj endused: 

Meie mõisaarhitektuuri ühe tähelepandavama komponendina 

on üksikutes mõisatea säilinud väravaehitised. Rapla rajoonis 

ainsana Sutlemal. Olles enamalt jaolt orienteeri tud peahoone 

keskte~ele rõhutavad väravhooned ansambli regulaarset, baroki

pärast planeeringut. Viimaste asend ja arhitektuur on sageli 

ansambli ülejäänud hoonete suhtes määrav. 

Sutlema kahekordne väravehitis omab ovaalse põhiplaani 

jt. varaklassitsistlikke stiilielemente. Tema ehitamisaeg lan

geb arvatavasti 18.sajandi lõpukümnetesse, s.o. aega, mil kuns

tis (ka mõisaarhitektuuris) domineeris rokokookunstile iseloo

mulik vormielegants. Viimast rõhutavad ka mitmed teised ansamb

lisse kuuluvad hooned. ~eist paremini säilinuks võib pidada 

poolkaarja põhiplaaniga aidahoonet. Koos analoogilise sõiduho

buste tall-tõllakuuriga kujundas aidahoone ovaalse peahoone esi

se väljaku. Ovaalne, eriti kahe ovaalse pinna lõikumise tulemu

sena kujundatud planeeringusüsteem on iseloomult küllaltki kee

rukas ning Eesti arhitektuuriajaloos äärmiselt harva esinev 

nähtus. Planeeringuliste erijoonte kõrval väärib tähelepanu ka 

aidahoone baroksete proportsioonidega välisarbitektuur. Momen

dil on hoone ebarahuld avas tehnilises seisundis. Päevakorda 
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peaks tõusma hoone arhitektuuri senisest enam respekteeriv 

kasutamislaad. 

e) fotod: 

1. Väravehit is. 

2. Aidahoone. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: T e e n u s e m õ i 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Hapla raj., Loodna k/n. 

4. Valdaja: Loodna k/n. (raamatukogu) 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, ait-kuivati; park 

b) põhj endused: 

s 

Ansambel paikneb kitsal neemikul Teenuse ja Kasari jõe 

vahel. Pargi planeering on vabakujuline, peahoone ees on väike 

ovaalse kujuga esiväljak. 

Ühekordne poolkelpkatusega paekivihoone omab 18. saj andi 

lõpu arhitektuurile iseloomulikke j ooni. Märgiksime hoone arhai

lisi gabariite, võlvitud so~elkorrusena kavandatud keldreid, 

rühmiti paiknevaid aknaid ning varaklassitsistlikku pilasterlii

gendust esifassaadil. Fassaadi kolmnurkviiluga kaetud keskrisa

liid i vi iluväljas p aikenb ovaalse kujuga aken. Hoone põletati 

19o5.aastal, taastati aga esialgsel kujul. 

Peahoone kõrval väärib tähelepanu ait-kuivati. Üldilmelt 

on hoone küllalt esinduslik, viimase ehituslik laad kõlab kokku 

peahoone arhitektuuriga. Hoonet ilmestab kaaristumotiivi kasuta

mine esifassaadil, erikujulised almad ning liseenidena fassaade 

kaunistav krohvliigendus. 

18.sajandi arhitektuuri tüüpilise ning hästi säilinud esin

dajana on feenuse peahoone arhitektuur (ka ehituslikud erijoo

ned) kõi giti huvipakkuvad. Hoone suurepärane looduslik asend, 

suhteline eraldatus kaasae gsetest asustuskeskustest aitab kaa

sa viimase arhitektuuris peituvate võlude (ka miljööliste väär-
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tuste) mõjulepääsemisele. Vaatamata mitmete kõrvalhoonete hävi

misele (par gis asuvad valitsejamaja varemed) kujundavad ~eenuse 

mõisa hooned praegu tervikliku, kuid ka intiimsel t mõjuva an-

s amb li. 

e) fmtod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Vaade aiafassaadile. 

3. Ait-kuivati. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VMlKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: Va i m õ i s a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Märjamaa k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Tallinna teadus-tootmiskeskus 11 Algoritm 11 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, ait-kuivati, pesuköök-linnumaj a, sepikoda; 

park 

b) põhj endused: 

Vaimõisa mõisaansamblis väärib põhilist tähelepanu pea

hoone. Hinnatav on nii hoone välis- kui ka sisearhitektuur. 

Ehitatud arvatavasti 19.sajandi esimesel veerandil kätkeb hoone 

end as mitmeid 18. saj andi mõisaarhitektuurile iseloomulikke j oo

ni. 18. saj andi ehi tu stradi tsioonid est mõjustatuna on Vaimõisa 

peahoone alumine korrus rajatud sokkelkorrusena. Seevastu on 

hoone suhteliselt kõrged aknad 19.sajandi klassitsismi tunnusjooJ 

Hoone fassaadid on vähe liigendatud. Üksnes esifassaadil eendub 

kolmnurkiron tooniga kolmetel j eline keskrisalii t. Risaliid i vii-

luväljal paikneb mõisa kunagiste omanike Nasackenite vapp. 

Sissepääsud paiknevad hoone esifassaadil ja otstes. Uste 

puhul väärib tähelepanu heatasemelibe klassitsistlik tisleritöö. 

Hoone sisekujundus pärineb valdavas osas 19.sajandi teisest 

poolest. Ehitise pidulikumaks ruumiks on teise korruse vestibüü

li taga paiknev akendega esifassaadile avanev saal. Saalis paik

neb kogu ehitise eriliseks aktsendiks olev lai (viierealine) 

klassi tsistlik karniis. Lisaks karniisile pakuvad saalis huvi 

ka pruunist kahlist ahjud ja akende vahele jäävad peeglid. 
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Peahoone ümber koonduv ad mitmed 19. saj andi algusklimnet el 
ehitatud kõrvalhooned. Viimaste ansambliline side peahoonega on 
orgaaniline. Väärib tähelepanu pargi lõunaserval paiknev ait ja 
viljakuivati ühe hoonena • .Aida ja peahoone vahele jääb poolkaar
ja kujuga tiik • .Aida vastas üle mõisasse sissesõidutee paikneb 
sõiduhobuste tall-tõllakuur. Nimetatud hooneid seob kivipostide
ga piirdeaed. Peahoone läheduses paiknevad ka pesuköök ja linnu
maja ühe hoonena. 

Mõisast mõnevõrra eemal paikneb rahvasuus kirikuna tuntud 
paekivist hoone ( oletatavasti sepikoda). 

Vaimõisa mõisaansambel on üks paremini säilinud mõisaan
samblitest Rapla rajoonis. Viimase käimasolev rekonstrueerimine 
muudab tõenäoliseks ka kõigi ansamblisse kuuluvate hoonete kor-
rastamise, sobiva hoolduse ning eksponeerimise. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Vaade aiafassaadile. 

3. Peahoone. Välisuks. 

4. Peahoone. Karniis saali laes. 

5 • .Aidahoone-kuivati. 

6 • S ep ikod a ( ? ) • 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V.AMKI juhtiv inspektor 

J .1'iaiste 

K. Tilk 
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1. Mõisa nimi: Va 1 t u ID Õ i S 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Rapla k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Mitsurini nim. sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

teeni j ate maj ad 

b) põhj endused: 

Kunagi esinduslikust mõisaansamblist annavad tänapäeval 

mär~u kaks mõisa peahoone (hävis 19o5.a.) esisel väljakul asetse-

vat teenijatemaja. Vanematel mõisaplaanidel on mainitud hooned . . 

märgitud häärberi (sk. Herberge) nime all. Koos 19.sajandi kahe

kümnendatel aastatel ehitatud peahoone ga moodustasid teenijate 

majad ühe stiileema mõisaansambli Eestis. Äratuntavad on vene klas 

si tsistliku arhitektuuri mõjustused. Hooned on ühekordsed, praegu 

on nad kaetud viilkatusega. Hoone keskrisaliidi kujundab nelja 

toekaana kapiteeli omava pooleambaga eenduv partikuse laadne väl

jaehi tu s. Risalii ti katab katusepind a lõikuv lame kuppel (vt. 

Maidla mõis ,Juuru k/n-s). Hooned on tehniliselt heas seisukorras, 

neist põhjapoolne on momendil rekonstrueerimisel. 

e) fotod: 

1. Teenijate maj a (põhjapoolne) 

f ( ) 2. eenijate maja lõunapoolne 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V.AMKI juhtiv inspektor 

J . Maiste 

K. Tilk 





1. Mõisa nimi: V a n a - V i g a 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Vigala k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Vigala Maakutsekool 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone, ait, viinavabrik; park ja väravapostid; 

kalmistu koos värava ja kabeliga 

b) põhj endused: 

Vana-Vigala mõisaansambel on üks kaunimaid mõisaansambleid 

Eestimaal. Mitmest suunast (Kuud alt, Kivi-Vigalast ja Teenusel t) 

saabuvad mõisasse lehisealleed. Peahoonet ümbritseb väga suur ja 

eriilmelisteks osadeks liigendatud park ( eraldiseisva pargiosa 

moodustab suur parkmets, nn. hirveaed). Kirjanduse andmeil raja

ti regulaarne park vana peahoone juurde juba 18. saj. teisel vee

randil. Tänapäevase peahoone ümbrus kujundati põhiosas ajavahe

mikus 1795-1834. Pargi kujunduses põimuvad regulaarsed ja vaba

kujulisad elemendid. Pargi esiosa moodustab suur ovaalne teega 

piiratud muruväljak, millele suundub lehisealleega ääristatud 

sissesõidutee . Tee al~ses on kaks kõrget ja klassikalise kujuga 

tahutud gran.iitobeliski. Peahoone taga asuva pargi telje moodus

tab parki diagonaalsel t läbiv tiik, teise telje aga parki ääris

tav Konovere jõgi. Pargi lõpus asub neemikul kalmistu Üxküllide 

ja Siversite kalmudega ning kabeliga. Kalmistul on metallist his

toritsistlik väike värav. 

Peahoone on väga suur kahekordne paekiviehitis, mida katab 

poolkelpkatus (enee l9o5.a. põletamist murdkelpkatus). Fassaadi 

ilmestavad kolmekorruseline järsult eenduv keskrisaliit ning la-
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medad otsarisaliidid - kõik kaetud kolmnurkfrontoonidega. Kesk

risaliidi viiluväli on dekoreeritud sõõrpetikuga, milles Üxkülli

de vapp (lõvi painutatud hellebardiga). Otsarisaliite eristavad 

seinapinnal voluu~idega komposiitkapiteele omavad pil astrid. Esi-

fassaadi keskosas paikneb neljatabulistele kivipostidele toetuv 

rõdu. 

Hoone peakorruseks on teine korrus. Alakorrus on võlvitud 

lagedega, keskel asub suur kiviparkettpõrandaga vestibüül, mille 

seintes 2 kunstimälestisena kaitse all olevat antiikset marmor-

relj eefi. 

Seega on hoone märkimisväärselt stiilne barokkehitus, mis 

kirjanduse andmeil on püstitatud 1775.a. Hoone side ümbritseva 

pargi ga on silmapaistvalt hea. 'Praegu on hoone kasutu sel õppekor-

pusena ja admin. ruumidena ning on heas seisundis. 

Arvukatest kõrvalhoonetest on tänaseni suhteliselt hästi 

säilinud ait. Hoone on pikk kr ohv i tud paekivi ehi tu s, mille otsa

viiludes vahvärkkonstruktsioone. Esifassaadil moodustab konsooli-

dele toetuv räästas kitsa ulualuse. 

Mõ isaansamblist mõnisada meetrit eemal, •reenusel t mõisasse 

saabuva tee ääres paikneb kahekordne kiviehitis - viinavabrik. 

Hoone, mis on säilitanud oma algse välisarhitektuuri ning on seh

niliselt heas seisukorras on sobivaks sissejuhatuseks meeldivalt 

korras ning kunstiväärtuslikule Vana-Vigala mõisa ansamblile. 

e) fotod: 

1. Vaade peahoone esifassaadile läbi sissesõiduväravate. 

2. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

3. Ait. 

4. Viinavabrik. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VP.ill~I juhtiv inspektor 

J . Maiste 

K. Tilk 
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