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Hessõna

Käesolevaga esitame Vabariikliku Arhitektuuri mälestiste
Kaitse Inspektsioon i ja Kultuurimäl estiste RPI koostööna valminud ettepanekud-p õhjendused Rapla rajooni mõisaarhitek tuuri riik
liku kaitse alla võtmiseks kohaliku tähtsusega arhitektuurim äles
tistena.
Kaitseettepa nekute vormistamise le eelnes rida eeltöid. Neis
mahukamaks tuleb pidada Eesti mõisaarhitek tuuri inventarisee rimist 1976.-1978. aastatel. Laekunud materjali (mõisaankeed id,
skitsid, fotod jne.) põhjal selgitati välja väärtuslikum osa nimetatud ehitusmäles tiste lõigus. Järgnevalt viidi rajooni esinda
ja osavõtul läbi provisoorset es kaitseettepan ekutea fikseeritud
mõisate kohapealne ülevaatus. Selgus, et Rapla rajoonis esitatud

'

42 mõisast väärivad riikliku kaitse alla võtmist 20 mõisaansambli t( või üksikhoonet) .
Allpool esitatakse mõisaarhitek tuuri kaitse alla võtmise et
tepanekud koos täpsemate põhjendusteg a. Siinkohal olgu vaid nime
tatud, et kaitse alla võtmise põhjendusi on

mitmelaadseid~

arhi-

tektuuriajalo olised, kultULlrilool ised, ajaloolised (seos revolut
siooni või suure Isamaasõja sündmustega, ühiskonnateg elastega).
Kui peamõisate puhul on olulisemaks põhjenduseks ehituskunst iline väärtus kas ansamblilise terviku, stiili, dateeringu või arhitekti tõttu, siis abimõisate osas on selleks sageli nende kui senini igasu gusest käsitlusest väljaj ä änud arhitektuuria nsamblite
unikaalsus. Üksikhoonete osas on püütud võimalikult

m~simaalselt

eri hooneliike registreerid a j a kaitseettepan eku te s fi k seerida.
Arvesse on võetud ka i ga hoone positsioon Eesti NSV maa-asula
ajaloolises nin g maastikulise s situatsiooni s.

1. Mõisa nimi:

A 1 u

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i

3. Aadress: Rapla raj • , Rapla

s

k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Koondis EPT Ratila Raj oonikoondis

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone, valitsejamaja, kuivati; park
b) põhjendused:
t
I

Alu mõisa imposantne tudorstiilis mõisahoone asub suurejoonelise vabakujulise planeeringuga pargi serva alal. Väljakul asetsev peahoone on ümbritsetud suuremate ja väiksemate
tiikidaga lõunast, põhjast ja idast. Tiikide vahel kulgeb maantee. 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 kagunurgale liitub neljatahuline nurgatorn. Ehitise kindluslikust
iseloomust annavad lisaks eelpoolnimetatule tunnistust ka masikuliidega rinnatis ning ripptornikesed hoone põhikorpuse ja peatorni nurkadel. Mõisahoone arhitektuureele mõjukusela lisavad
aktsendi erineva kujuga (osaliselt

teravkaru.~sed)

aknad ning

esi- nin g pargipealse fassaadi liigendatui hori s on taal s e krahvrusteeringu ga.
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 korrusel hoone keskosas. Viimase ees paikneb läbi kahe korruse ra-
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jatud pilasterliige ndusega poolovaalne vestibüül.
Keila-Joa, San gaste jmt. pseudogooti mõisahoonete kõrval on
Alu mõisamaja üheks kunstiküpsem aks nimetatud ehitusstiili näiteks Eestimaal. Oma ehituslikult laadilt on mõisahoone emam masside koosmõjule kui arhitektuurs ela liigendatuse le ja detailikõlavusele orienteeritud arhitektuur Eestis harva esinev, seega
nimetatud stiiliperioo di väljapaistva näitena eriti hinnatav.
Hoone arhitektuurs et ilmet tõstab esile oskuslikult planeeritud
,_
\

pargiansambe l.
Kõrvalhoone test on tähelepanuvää rsemad peahoone läheduses
paiknev pseudogooti elementidega kuivati (ehit. 1884.a.) ning
pargi servas asuv valitsejamaj a.
e) fotod:
1. Peahoone. Vaade edelast.

2. Peahoone. Pilasterliige ndusega vestibüül.

3. Kuivati. Vaade otsafassaadi le.

'

4. Valitsejamaj a. Vaade edelast.

Koostajad:
KRPI peaspetsiali st
mõisaarhitek tuuri alal
Vllli~I

juhtiv inspektor

J .Maiste

K. ·r ilk

'

,
1. Mõisa nimi:

H ä r g 1 a

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

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 hästiproportsionee ritud 19.sajandi alguskümnemest pärinev klassitsistlik ehitis. Hoone teine korrus on
kavandatud mezzanino korrusena, peakorrusena eksisteeri~ esimene. Hoonet ilmestab esinduslik kuue joonia sambaga portikus esifassaadil.
Seega on Härgla mõisahoone üks kunstiväärtuslikum aid klassitsistliku kunstistiili raamides väljapeetud mõisahooneid kogu
rajoonis. Oma üldilmelt on hoone ühtaegu pidulik ning elegantne,
millele teatud intiimsusevõlu lisavad hoone suhteliselt tagasihoidlikud mõõtmed. Meisterlikuks tuleb pidada stukkdetailide
töötlust hoone eksterjööris (sammaste kapiteelid, kolmnurkfrontoon, 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 peahoone esise väljaku. li eist tähelepanuväärsema ks võib pidada ühekordset poolkelpkatusega valitsejamaja, mis väärib kaitset eeskätt planeerin gulises tähenduses, peahoone ansamblilisa toetuspunktina.

j
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•
e) fotod:
lo Peahoone. Vaade esifassaadileo
2. Peahooneo .Abi.

3. Valitsejamajao Vaade esifassaadileo
Koostajad:
KRPI peaspetsialist
mõisaarhitektuuri alal

J .Maiste

V.AMKI juhtiv inspektor

K. Tilk

•
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•
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1. Mõisa nimi:

I n g 1 i s t e

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

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 paekivihoone paikneb avara pargi äärealal. Pargi tuumiku moodustab
vana regulaarne park. Viimase ümber on hiljem kujundatud vabakujuline pargiosa, mis ühe küljega toetub Keila jõele ning jätkub 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 reservatsiooniga 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. Erilist 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 (varaklassitsistli k

stukkdekoor saali laes). l9.sajandi teisel poolel on hoonet veel
kord ümber ehitatud. Varasemale ehitisale lisandusid pseudorenessan ss (-barokk) elemendid. Pseudostiilis b arok.kpor taal (puit),
\~
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•

vestib üülis, hoone suurim a saali kasset eeritud puitla gi, põletusteh nikas figura alsed kompo sitsioo nid nn. söögito a laes jms.
on teostat ud ajastu parema st kunsti maitse st lähtuv alt.
Käesol eval sajand il on hoone välisa rhitek tuuri lihtsu statud, mis aga olulis elt ei vähend a tema ehitus ajaloo s peituv aid
väärtu si. Hoone suhtel iselt tagasi hoidli k välisil me varjab endas kunsti ajaloo liselt igati hinnat avat arhite ktuuri .

•

Peahoo nele liitub viimas ega ansam blilise terviku moodus tav
kõrval hoonet e komple ks. Enamus nimeta tud hoonet est on aga kas
vareme tes või tehnil iselt äärmis elt halvas seisuk orras. See ei
võimal da nende suhtes kaitsee ttepan ekute esitam ist. Soodsa tes
tingim ustes (juhul kui kõne alla tuleks mõisaa nsambl i ulatus likum restaur eerimi ne) võiksid nimeta tud hooned olla sobiva ks
taustak s rõhutam a peahoo ne arhite ktuuri ajaloo list mõju, olla
alusek s mõisaa nsambl i kui terviku taastam isel.
e) fotod:

1. Feahoo ne. Vaade esifas saadil e.

2. Feahoo ne. Vaade aiafas saadil e.

3. Peahoo ne. Varak lassits istlik stukkde koor saali laes.
4. Peahoo ne. Vaade pseudo reness anssst iilis kujund atud
saali.

Koosta jad:
KRPI peasp etsiali st
mõisaa rhitekt uuri alal

J .Maiste

V.AMKI juhtiv inspek tor

K. Tilk

•

•

•

•

•

1 . Mõisa nimi:

J ä r 1 e p a

2. Mõisa liik:

peamõi s

mõ i s

3 • .Aadres s: Rapla raj., Juuru k/n.

4. Valdaj a, kasuta ja: Järlep a Tõulin nukasv atus.
5. Kaitse alla võetav ad hooned :
a) ettepan ekud:
Peahoo ne, ait
b) põhjen dused:

•

Järiep a mõisam aja on väga heade porpor tsiooni d ega täiskelpka tusega poolet eistkor dne paekiv ihoone . Esifas saadi ilmestab nelja lihtsa sambag a kõrgel soklil paikne v portik us. Hoone
on suhtel iselt tagasih oidlike s mõõtm etes. Sai kannat ada 19o5.
a. revolu tsiooni sündm uste tagajä rjel. Tänu aga silmap aistval t
heale hoolda tusele on ehitis oma tasaka alustat ud fassaa dilahendus e, rütmil iselt paikne vate akende , eeskät t aga valitud
propor tsioon ide tõttu praegu igati naudit av. Parima d vaated
peahoo nele avanev ad üle mõisam aja e sise ringtee ga iimbri tsetud
heakor rastatu d muruvä ljaku.
Kõrval hoonet est väärib tähelep anu mõisas se sissesõ idutee
ääres asuv viiikat usega aidaho one. Aida uksed on vormis tatud
kalasa bamus tris laudvo odriga .
e) fotod:

1. Peahoo ne. Vaade esifas saadil e.
2. .Ait.

Koosta jad:

, ....

KRPI peasp etsiali st
mõisaa rhitekt uuri alal

J .Maiste

V.AMKI juhtiv inspek tor

K. Tilk

"

•

•

•
•
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1. Mõisa nimi:

K a s t i

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3. Aadress: Rapla raj., Mär j_amaa

4. Valdaja , kasutaja :

11

k/ n.

Tasuja 11 kolhoos

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepane kud:
peahoon e, valitsej amaja; park koos paekivi st piirdem üüriga.
b) põhj endused:
Kasti mõisa peahoone on suur täiskelp katuseg a klassit sistlik paekivih oone. Ehitatud arvatav asti 19.sajan di algusküm netel.
Põletat i hoone 19o5.aa stal. Hiljem on hoone taastatu d, II korrus
alles 196o.a. lõpus.
Vaatama ta tulekah jujärgse le rekonst rueerim isele, mis kahtlemata vähenda s hoone arhitekt uureet väärtus t, mõjub ehitis siiski
ka praegu klassit sistliku lt range ning piduliku na. Hoone keskrisalii ti aktsente erib kolmnur kfrontoo n, otsarisa liidid on kujundatud veneets ia akenden a. Peasisse pääsu kohal paikneb neljale malmiva lu kansool ile toetuv rõdu.

•

Põhiosa s on hoones säilinud ruumide algne planeer ing. Peakorrusek s on hoone teine korrus, saal asub hoone keskel. Tähelepanu vääriva faktina hoone ehitusa jaloole olgu lisatud, et mõisama ja keldrite s on eristata v keskaegn e Kasti vasallil innus.
Viimase vundame ndid ulatuvad osalise lt ka olemaso leva peahoone
alt välja.
Enamus kõrvalh oonetes t on ümber ehitatud . Algsel kujul on
säilinud pikk ühekordn e poolkelp katuseg a valitsej amaja. Oma ehitueliku lt laadilt sarnaneb hoone naabrus es asuvaHa imre mõisa

'

'

2

valitsejamaj aga. Ehitist võib lugeda peahoonega üheaegseks;
klassi tsistlik kunstistiil annab siin endast märku fassaadi
range ning sümmeetrilis e liigendatuse ningtr; ehitise korrapäraste ning valitud proportsioon idega.
Kõrvalhoonei d seob ansamblilise lt 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

planeeringus t.

e) fotod:
1. Peahoone. Vaade esifassaadil e.
2. Peahoone. Rõdu malmivalu konsoolid.

3. Valitsejamaj a. Vaade esifassaadil e.
Koostajad:

,,

KRPI peaspetsiali st
mõisaarhitek tuuri alal

J .Mai ste

VAMKI juhtiv inspektor

K. Tilk
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1. Mõisa nimi:

K on

2. Mõisa liik:

peamõis

0

V

e r e

mõ i s

3. Aadress: Rapla raj., Märjamaa k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Märjamaa sovhoos
5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone, park
b) põhj endused:

•

Konovere mõisa peahoone paikneb väikese vabakujulise pargi
keskosas. Park on planeeringul t segastiilis, toetub tagaküljega
kergelt kaarjalt kulgevale Konovere jõele. Pargi osana kavandatud
ovaalne ringteega ümbritsetud väljak jätab avatuks peahoone esifassaadi.
Peahoone on suhteliselt tagasihoidlik es mõõtmetes täiskelpkatusega poolteistkord ne paekivihoone . Ehitatud oletatavasti 18.
sajandi lõpul või 19 . sajandi algul. 18.sajandi ehitustradit sioonile viitavad eeskätt hoone sokkelkorrus ena kavandatud keskkoridorsüsteemis silindervõlv id ega keldrid.
Mõisamaja põletati 1So5.aastal, kuid taastati seejärel algsel kujul. Hoone omab varaklassits istliku üldkuju. Erinevalt traditsioonilis est fassaadikäsi tlusest astub aga Konovere mõisahoone
portikus tagasi, moodustades räästaaluse avatud ruumi.
Mõisahoone interjöörid pärinevad käe soleva saj andi algusaastatest. Tähelepanu väärivad meie mõisaarhitek tuuris suhteliselt haruldased juugendstiil i paisutatud vormides kahhelkivide st
kaminad.
Üldmulje Konovere mõisaansamb list on meeldiv. Tema asend paikneb mitte kaugel Tallinn-Pärn u maanteest, võiks luua võimalusi
hoone paremaks kasut arniseks ja eksponeerimi seks. 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

J .Maiste

VAMKI juhtiv inspektor

K. Tilk

•
111

•
•

•
•

'
1. Mõisa nimi:

K u u s i k u

2. Mõisa liik:

peamõis

m ö i

s

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 hoonestusansambli. Rohked kõrvalhooned paiknevad alaansamblitena Kuusiku
jõe paremal kaldal. Peahoone ise on tagaküljega asetatud vahetult jõe kaldale, kus suur paisjärv. Peahoone esise nelinurkse
pikliku kujuga väljaku kujundavad stiilsed klassitsistlikli vormistusega kõrvalhooned - 18.sajandil rajatud tärklisevabriku
hoone, valitsejamaja ning pilasterliigendusega teineteise vastu
asetatud sõiduhobuste tall ja aidahoone. Ülejäänud kõrvalhooned
paiknevad regulaarse ansamblina peahoonest lääne suunas. Peaaegu 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 varaklassitsistlikke stiilielemente omav ehitis 19.sajandi algusest. Ühekordne puithoone on kaetud kõrge mansardkorrusena eksisteeriva
murdkelpkatusega. Ka hoone interjööris leiame varaklassitsist-

'· ....

likke elemente - pottahi, trepivõred jms. 19.sajandil eklektika
).~
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perioo dil on hoonel e lisatud juurde ehituse d aiafas saadil - pseudogoot i aknara amistu sega puitve randa jms. Samast perioo dist pärineb ka enamik interjö örikuj unduse st: stukkor namend iga saali
lagi, valget est kahlit est kamin jne.
Idast liitub mõisaa nsambl ile avar vabaku jundus lik pargia la.
Mõisa rohtai as kasvuh oone (ainus tänase ni säilinu d kasvuh oone
Rapla rajoon is).
Kuusik u klassi tsismi perioo dil välja ehitatu d mõisaa nsambe l
on üks stiilse maid ja paremi ni säilinu d mõisaa nsambl eid kogu

•

Eestis . Põhja- Eesti mõisaa rhitekt uurile iseloom ulikuna on mõisaasula planee ring klassi kalise lt regula arne; samas seovad paisjärven a kujund atud Kuusik u jõgi koos saarte ja ansamb lile liituva avara pargia laga hoones tuss orgaan iliselt loodus esse.
Mõisah oone on heas tehnil ises seisuk orras, kasuta takse lasteaian a.
e) fotod:
1. Peahoo ne. Vaade esifas saadil e.

'

2. Peahoo ne. Vaade tagafa ssaadi le.

3. Peahoo ne. Varak lassits istlik ahi saalis .
4. Peaboo ne. Stukkd ekoor saali laes.

5. Tärkli sevabr ik.
6. Valitse jamaja .

7. Ait.
8. Sõiduh obuste tall-tõ llakuu r.

9. Vaade mõisaa nsambl ile põhjas t (esipla anil veskih oone).
lo. Vaade mõisaa nsambl ile kagust (esipla anil karjak astell,
tagapl aanil viinav abrik) .
11. Kar j alcaste ll.
12. Kasvuh oone.
Koosta jad: KRPI peasp etsiali st
mõisaa rhitekt uuri alal
V.AMKI juhtiv inspek tor

J .Maiste

K. Tilk
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1. Mõisa nimi:

Ki H u

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3. Aadress: Rapla raj., R.äru k/n.

4. Valdaja , kasutaja : Käru 8-kl. kool ja Käru metskond
5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepane kud:
peahoon e, valitsej amaja (vana peahoon e?), sepikoda
b) põhj endused:
Käru mõisaan sambel paikneb kahel pool Tallinn -Viljand i
maantee d. Idast lääne suunas läbib mõisaan samblit Käru jõgi.
Erandin a kuulub ansambl isse kaks peahoon et, neist vanem oli
hiljem kasutus el valitsej amajana .
•

Vanemat hoonet iseloom ustavad kõrge täiskelp katus, horisontaal selt rõhutatu d põhiplaa n, rübmiti paikneva d aknad - tunnusjoon ed, mis on omased 18.saja ndi esimese poole barokk mõisamaj ad el e Eestis. Olgu öeldud, et nimetatu d hoonetü übi esinemin e
on praegu äärmise lt harv. Enamus vaad eld av al periood il ehi ta tud
mõisama ju on kas hävinud või kardina alselt ümber ehitatud .
Hoonet ümbritse b vanem, oletata vasti 18.saja ndist pärinev
pargios a, esikülje l suur avatud väljak.
Tähelepa nu väärib ka uus, oletatav asti 19.sajan di lõpul
(20.saja ndi algul) rajatud uusklas sitsistl ik peahoon e. Hoone on
ühekord ne, keskris aliidi osas kahekor dne. ] assaadid ekoor on äär1

miselt eklekti line, kohati isegi ülemäär a rikkalik . Oma ajastu
arhitek tuurinä itena on hoone aga kahtlem ata hinnatav . Ta on kasutusel koolihoo nena ning tehnilis e! t heas seisuko rras.
Mõisaan samblist umbe$ pool kilomee trit eemal paikneb tellis- ja maakivi dest sepikoda (ainus kaitse alla võtmist vääriv

.....

-

~

-

sepikod a rajooni s). Ehitatud on hoone 19.sajan di lõpuküm netel;
seinapin d a liigend av ad teravkaarsed akna- ja ukseavad .
e) fotod:
1. Vana peahoon e. Vaade esifassa adile.
2. Uus peahoon e. Vaade esifassa adile.

3. Sepikod a.

Koostaja d:

,.

KRPI peaspe tsialist
mõisaar hitektuu ri alal

J .Maiste

VM~KI

K. Tilk

juhtiv inspekto r

•

•

•

..
•

•
•

•

1. Mõisa nimi:

Ma i d 1 a

2. Mõisa liik:

peamõi s

mõ i s

(Juuru Maidla )

3. Aadres s: Rapla raj., Juuru k/n.
4. Valdaj a, kasuta ja: ENSV Haridu sminis teerium , Maidla Väikelaste Kodu

•

5. Kaitse alla võetav ad hooned :
a) ettepan ekud:
peahoo ne, valitse jamaja , kaks mõisat eenija te maja,
aedniku maj a, kuivat i
b) põhj enduse d:
Tarvik likult säilinu d &lsamb el. Domina ndina astub esile
allikaj ärve kaldal paikne v klassi tsistli kus stiilis peahoo ne.

"

Peahoo ne esist väljak ut piirava d läänes t kaheko rdne mõisat eenijate majan ing idast kõrge täiskel pkatus ega hästi propor tsioneeritu d mõisat ööliste elamu. Peahoo ne ees ringte e ning granii tääristu sega terrass -pan.du s treppi sõitmi seks. Ülejään ud kõrval hoonei d eraldab peahoo nest vabaku juline, kohati ekraan ina tihe
puistu . 19.saj andist pärinev ad valitse jamaja , kuivat i ning sügavata keldri taga aedniku maja kujund avad ümber mõisaa sula avatud
poolka arja ringi.
Mõisa peahoo ne väärib tähelep anu nii oma välisa rhitek tuuri
valitud vormid elt kui ka sisear hitekt uuri stiilse teostus e tõttu.
Hoone põhika rpust ilmesta vad kolmnu rkiront oon ning samma sportikus (rõdu) . Nurkad el flanke erivad hoonet neli kuplig a kaetud
tornila adset ehitis t. Arhite ktuurim õjult läheneb hoone vene maalilise lt rõhuta tud klassi tsismi käsitlu sele. Lähema id paralle ele
võiksim e otsida naabru ses asuvate Hõreda ja Val tu 19. saj andi algusküm netel rajatud mõisah oonete arhitek tuuris.

- 2 -

,

Eesti mõisa arhite ktuur i üldpi ldis võib Maidl a mõisa maja
pidad a klass itsist liku arhite ktuur i stiili silma paistv aks näiteks. Tema loodu slik situat sioon , pargi ning hoone stusel ement ide ansam blilin e koosk õla kujund avad üldmu lje mõisa ansam blist
igati naudi tavak s.
e) fotod:
1. Peaho one. Vaade esifas saadi le.
2. Valit sej amaja .

3. mõisa töölis te

el~u.

4. Mõisa teenij ate elamu .

5. Kärne ri maja koos rohta ia paekiv imüür iga.
6. Kuiva ti.

Koost ajad:

..

KRPI peasp etsial ist
mõisa arhite ktuur i alal

J .Mais te

VAMKI juhtiv ins?P ektor

K. Tilk
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1 • Mõisa nimi:

Ma i d 1 a

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

(Kullamaa Maidla)

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 valdavalt 18.sajandi lõpukümnetest. Domineerivaks arhitektuuristiilike on varaklassitsism. Ansambli kompositsioonilisa ks keskmeks on peahoone. Viimase ees asub 18.sajandi hoonestusplanee-

•

ringule iseloomulik ovaalse ringisõiduteega ümbritsetud muruväljak; 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 tsistlikuks. 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 varaklassitsistlikke sisemisi tiibuksi, mis on heatasemelise tisleritöö
ilmek&ks nä itek s.

.

....
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•
:Maidla mõisaansa mbel on üks paremini säilinud varaklassitsistlik ansambel Rapla rajoonis. Arhitektu urilt omab mõisa
peahoone kokkupuut epunkte Läänemaa idaosas (praeguse Rapla
rajooni loodenurg as) 18.sajand i lõpukümne tel levinud hoonetüübiga. P aralleelnä id et ena märgiksim e Loodna, Sip a ja Sooniste mõisaansa mbleid. Neist on kõhkluset a aga kauneim Maidla.
Arhitektu uriajaloo liste kriteerium i te kõrval mängib Maida mõisahoone (-te) puhul positiivs e aktsendin a kaasa ka suurepäran e
looduslik situatsioo n; ansambli suhteline eraldatus kaasaeg-

•

sest suurtootm isest, võimaldad es mõisaasul a revitalise erimist
puhkebaas ina, õppekesku sena vms. analoogil ises funktsioo nis.
Momendil on hoone kasutamin e vaid hooajalin e (suviti üliõpilas malev).
e) fotod:
1. Peahoone. Vaade esifassaa frile.
2. Peahoone. Sisemine tiibuks.

3. Aidahoone .
4. Tõllakuur .

Koostajad :

..

KBPI peaspets ialist
mõisaarh itektuuri alal

J .Maiste

VMIKI juhtiv inspektor

K. Tilk
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•
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1. Mõisa nimi:

p u r i 1 a

2. Mõisa liik:

peamõis

ID Õ

i s.

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 arhitektuuririkkamaid mõisaansambleid Rapla raj ooni s.
Kõrge nõgusa täiskelpkatusega peahoone on ehitatud vahetult 19.sajandi alguses. Varaklassitsistlike stiilitunnuste
kõrval (hoone mahuline lahendus, sisemine planeering jms.)
omab ehitis

~äiesti

iselaadse fassaadidekoori ning mitmeid 19.

sajandi klassitsismile iseloomulikke dekoorielemente. Tähelepanu väärib meisterlikus teostuses välisuks (omab paralleelnäiteid Tallinna uste näol). Interjöörikujunduses võib esile tõs-

,. r- -

ta chinoiserie motiividega trepivõret, klassitsistlikke sise-

..

uksi, stukkornamentikat jms. Otstel liituvad hoonele klassitsistli kud väravaehitised .
Peahoone esine muruväljak on kujundatud 18. saj andi planeeringule 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 vesi5o

-

2 -

(

veski.
Kokku võttes mõjub Furila kompak tse ning ühtse ansamb literviku na. Mõisa peahoo ne omab kindla koha raj ooni kaunim a te
mõisam ajade kõrval . Hoone on tehnil iselt keskmi ses seisun dis,
väärik s aga senise st enamat ekspon eerimi st ning kas või minimaalee ski ulatus es läbivii dud remon t-korra stustöi d.
e) fotod:
1. Feahoo ne. Vaade esifas saadil e.
2. Peahoo ne. Vaade tagafa ssaadi le.

.

3. Valitse jamaja . Vaade esifass aadile •
4. Töölist emaj a.
5 • Kar j ak as tell.
6. Vesive ski. Otsafa ssaad .

•

Koosta jad:
KRPI peasp etsiali st
mõisaa rhitekt uuri alal

J .Maiste

VAMKI juhtiv inspek tor

K.Tilk

•

•
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•
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1. Mõisa nimi:

R a b i v e r e

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i

s

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

4. Valdaja , kasutaja : Kohila sovhoos

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) · ettepane kud:
~eahoone,

ait, ait-moon akatema ja, viinava brik, laut,

tall

'

b) põhj endused:
Rabiver e mõisa hoonest us moodust ab hästi säilinud ning
kompakt se ansambl i, mille põhituum ik pärineb lS.sajan dist.
Kõrge poolkelp katuseg a peahoone omab baroksei d tunnusjo oni.

•

\

Ühekord ne hoone on ehitatud paekivi st, viimase all paikneva d
võlvitud keldrid . Fassaad i liigenda vad rühmiti paikneva d aknad. Esifass aadile lii tub hilisem a juurdee hitusena lahtine veranda, tagafass aadile kahekord ne uueilme lina väljaehi tu.s. Nimetatu, aga samuti mõisama ja interjöö ride ümbereh itamine käesoleva sajandi 60-ndat el aastate l kcl1andab hoone arhitek tuuriajalool ist sisu, ei välista aga tema ansamb lilisi väärtus i.
Peahoon e esisel väljaku l paikneva d kaks

11 1 11

-tähe kujulis t kroh-

vitud kivihoo net (aidad) . Viimased kujundav ad lS.sajan di planeering ule iseloom uliku suletud väljaku. Analoog iline planeeringutüü p on Eesti mõisaar hitektuu ris küllalt haruldan e. Ansambli ülejäänu d hooned: kaks põlluki videst laudaho onet ja
kahekord ne viinava brik moodust avad ansambl ikeskme ie sobiva miljöötsoo ni. Park on tagasih oidlik, vetepee geldusi annab aga viinavabrik u ja peahoon e vahel asetsev tiik.
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e) fotod:

1. Peahoone. Vaade esifassaadile.
2. Vaade mõisaansamblile läänest.

3. Aidad.

4. Aidad.
5. Laudad.
6. Viinavabrik.

Koostajad:
KRPI peaspetsialist
mõisaarhitektuuri alal:

J .Maiste

VMvTKI juhtiv inspektor:

K . Tilk

,
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1. Mõisa nimi:

S e l i

2.

peamõis

li~õisa

liik:

m õ i

3. Aadress: Rapla raj., Juuru

s

~n.

4. Valdaja, kasutaja: ENSV Tervishoi uministee riumi Seli
Kopsutube rkuloosi Sanatooriu m

•

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepaneku d:
Peahoone (saal), teenijatem aja, valitsejam aja, ait,
aednikuma j a; park koos piirdemüü ri ja pargipavi lj oniga.
b) põhjendus ed:
Seli mõis omab ühtlase klassitsi stlikus stiilis hoonestus ansambli. Enamus kõrvalhoo netest on ringikuju liselt paigutatud
ümber peahoone esise väljaku - kõik ühtse arhitektuu rse lahendusega hooned: keskel eendub triglüüfid ega friisi ning kolmnurkfrontooni omav keskrisa liit, faasaadila henduses domineeri vad
ümarkaars ete avadega täis- või segmentak nad.
Peahoone taha jääb avar ning heakorras tatud kivimüüri ga
ümbritsetu d pargi ala. Park on suur 4, 5 ha ning väga ilmekas vabakujulis es stiilis. Ta baseerub Keila jõele ning tema kaldaterrassid ele. Jõelooget e vahele on kaevatud täiendava id ühenduskanaleid ja vahetiike . Pargis on säilinud retundiku juline aiapaviljon (templike ). Oma ilmelt jaasendi lt on paviljon äärmiselt võluv.
Mõisa territoori umilt (pargiala st) väljas paikneb klassitsie tliku fassaadila henduse ga aednikuma ja ( välisilme l t sarnaneb
viimane eelpool kirjeldatu d hoonetele ).
Seli mõisamaja põletati 19o5.aast al. Kaasajal on hoone re-

..

-

-

.L -

konstru eerimise tagajär jel olulise lt moonuta tud. Tähelepa nu
väärib aga esimese l korruse l asuva saali klassits istlikus stiilis kujundu s ning saali kõrval olevEaru umis (peaars ti kabinet)
paiknev pseudo stiilis kamin.
Mõninga l määral on peahoone välisarh itektuu r aktsept eeritav
tagafas saadil. Viimase le on orientee ritud pargi sügavus est vaateid üle pargi välud e.
I

Seli mõis on (oli) üks kaunima id klassits istlikke mõisaan sambleid Eestis. Naudita v on kõrvalho onete stiilne arhitekt uur,
mida viimaste sobiv asend (planee ring) lubab pääseda mõjule kõigis oma ajastule iseloom ulikes väärtus tes. Seli mõisa park on
üks kaunima id mõisapa rke Põhja-E estis. Ka mõisa peahoone oma
praegus es arhitekt uurses lahendu ses pigem negatii vselt kui üldist arhitekt uurimil jööd toetava lt mõjuv, oleks suhteli selt väikeste rekonstr ueerimi stöödeg a välisar hitektu urilt taastata v.
e) fotod:
1. Peahoon e. Vaade aiafassa adile.
2. Peahoon e. Saal.

3. Peahoon e. Pseudo stiilis kamin saali kõrval olevas ruumis
4. Valitsej amaja. Vaade esifassa adile.
5. Aidahoo ne.
6. teenijat e maja.

7. Aednikum aj a.
8. P argipav ilj on.
Koostaj ad:
KRPI peaspe tsialist
mõisaar hitektuu ri alal
VM.~I

-

juhtiv inspekto r

J .Maiste

K.Tilk
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1. Mõisa nimi:

S i p a

2. Mõisa liik:

peamõi s

m õ i

s

3. Aadres s: Rapla raj., Loodna k/n.

4. Valdaj a, kasuta ja: Teenus e kolhoo s

5. Kaitse alla võetav ad hooned :

4

a) ettepan ekud:
peahoo ne, teenij ate maja
b) põhj endused :
Peahoo ne on suur ühekor dne, keskos as kaheko rdne paekiv ihoone. Keskr isaliit on nii esi- kui tagafa ssaadi l kaetud kolmnurkfr ontoon iga. Esifas saadi frontoo ni viiluv äljal rmkokoo

•
\

stukkd ekoori ga ümbrit setud ovaaln e aken. Fassaa di ilmesta b baroksel t mõjuv krohvl iigend us. Hoone sekkel korrus on võlvitu d
silind er- ja servjoo nvõlvi dega, peakor rus on ümber ehitatu d
(kohan datud kolhoo si keskus e vajadu stele) . Tehnil iselt on hoone
heas seisuk orras.
Kõrval hoonei d on säilinu d suhtel iselt vähese l arvul. Peahoone esifass aadi jätab avatuk s mõisaa sise auhoov ina kavand atud muruvä ljak. Väljak u servad el paiknev ad ait ja sõiduh obuste
tall-tõ llakuu r on ümber ehitatu d, mis välista b nende suhtes
kaitsee ttepan ekute esitam ise võimal use. Planee ringuli se elemen dina vääriva d aga hooned kahtlem ata tähelep anu.
Suhtel iselt hästi on säilinu d tiigi kaldal asuv arhail iste s propor tsioon idas poolke lpkatus ega teenija te maja.
Seega on meil Sipa mõisaa nsambl isse kuulu va te hoonet e
näol te gemist 18.saj andi viimas el veeran dil rajatud ehitis te ga.

C.l

Teame, et nimetatu d ajajärk, s.o. varakla ssitsism tõi meie
mõisaar hitektuu ris kaasa suurima, ühtlasi ka kunstikü psema
ehitusp erioodi. Peaaegu kõik sellele ajavahem ikul ehitatud hooned on arhitek tuuriaja loolise lt huvipakk uvad. 1' eid iseloom ustab
läbimõe ldud ning hästi proport sioneeri tud arhitekt uur, selgus
ning ratsiona alsus hoonete planeeri ngus.
Rapla raj ooni s on 18. saj andi st pärinev aid hooneid suhteli selt arvukal t. Enamik neist on aga kas põlenud 19o5.a. ning
hiljem taastatu d varasem ast erineva l kujul VÕi ka täiesti hävinud. Sipa mõisahoo ne on aga säilitan ud enamiku oma arhitek tuuri
põhijoo ntest, hinnatav on rokokoo stukkde koori esinemin e hoone
välisfa ssaadil .
e) fotod:
1. Peahoon e. Vaade e sif'assa adile.
2. Teenija te maja.

Koostaj ad:

•

KRPI peaspe tsialist
mõisaar hitektuu ri alal

J .Maiste

VAlllii juhtiv inspekto r

K. Tilk

(

1. Mõisa nimi:

s

2. Mõisa liik:

abimõis

u 1 u

m õ i

s

3. Aadress: Rapla raj., Märjamaa kJ)n.
4. Valdaja, kasutaja: eravaldus es
5. Kai ts e alla võ e tavad hooned:
a) ettepaneku d:
peahoone
b) põhjendus ed:
Sulu karjamõis a peahoone paikneb Konovere jõe kaldal
mäerinnak ul. Ehituslik ult on hoone arhailine: omab tunnusjoo ni, mis iseloomul ikud 17. sajandi mõisamaja del e. Hoone keskel
mantelkor sten-köök , kumbalgi pool kaks köetavat ja kaks mitteköetavat kambrit. Hoone on kaetud suhtelise lt lameda poolkelpkatusega. Maja parema otsa all silindervõ lvlaega kelder. Seega
väärib hoone tähelepan u eeskätt ehi tustüübil t. Hoone täpsem d ateerimine jääb aga momendil siiski lahtiseks . Olgu öeldud, et
keskse mantelkor stnaga ehitised on abimõisat a eluhoonet ena omanud elujõudu veel isegi 19.sajand il.

Ka~tlemata

võib nimetatud

fakti kontrollim ine natuuris tuua kaasa täiendusi meie ehitusajaloos. Sulu mõisamaja kõrval on rajoonis säilinud mitmeid analoogilisi ehitisi (näit. Lemmiku, Uue-Kasti abimõisat as jne.).
Esimesel pilgul näib Sulu mõisamaja olevat neist siiski arhailisem, seega ühe teatud grLlpi hoone te seas ka axhi tektuuria j alooliselt huvipakku v.
e) fotod:
1. Peahoone. Vaade esifassaa dile.
Koostajad : KRPI peaspets ialist
mõisaarh itektuuri alal
VAMKI juhtiv inspektor

J .Maiste

K. Tilk

'

~

1. Mõisa nimi:

s

2. Mõisa liik:

peamõis

u t 1 ema

mõ i s

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 mõisaarhitek tuuri ühe tähelepandava ma komponendina
on üksikutes mõisatea säilinud väravaehitis ed. 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
I
~

ansambli ülejäänud hoonete suhtes määrav.
Sutlema kahekordne väravehitis omab ovaalse põhiplaani
jt. varaklassits istlikke stiilielemen te. Tema ehitamisaeg langeb arvatavasti 18.sajandi lõpukümnetes se, s.o. aega, mil kunstis (ka mõisaarhitek tuuris) domineeris rokokookuns tile iseloomulik vormielegant s. Viimast rõhutavad ka mitmed teised ansamblisse kuuluvad hooned.

~eist

paremini säilinuks võib pidada

poolkaarja põhiplaaniga aidahoonet. Koos analoogilise sõiduhobuste tall-tõllaku uriga kujundas aidahoone ovaalse peahoone esise väljaku. Ovaalne, eriti kahe ovaalse pinna lõikumise tulemusena kujundatud planeeringus üsteem on iseloomult küllaltki keerukas ning Eesti arhitektuuri ajaloos äärmiselt harva esinev
nähtus. Planeeringu liste erijoonte kõrval väärib tähelepanu ka
aidahoone baroksete proportsioon idega välisarbitek tuur. Momendil on hoone ebarahuld avas tehnilises seisundis. Päevakorda

peaks tõusma hoone arhitektuuri senisest enam respekteeriv
kasutamislaad.
e) fotod:
1. Väravehit is.

2. Aidahoone.

Koostajad:

'

KRPI peaspetsialist
mõisaarhitektuuri alal

J .Maiste

VAMKI juhtiv inspektor

K. Tilk

'

•

•

•

•

•

1. Mõisa nimi:

T e e n u s e

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i s

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:
Ansambel paikneb kitsal neemikul Teenuse ja Kasari jõe
vahel. Pargi planeering on vabakujuline , peahoone ees on väike
ovaalse kujuga esiväljak.
Ühekordne poolkelpkatu sega paekivihoone omab 18. saj andi
lõpu arhitektuuri le iseloomulikk e j ooni. Märgiksime hoone arhailisi gabariite, võlvitud

so~elkorrusena

kavandatud keldreid,

rühmiti paiknevaid aknaid ning varaklassits istlikku pilasterliigendust esifassaadil . Fassaadi kolmnurkviil uga kaetud keskrisaliid 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 arhitektuurig a. Hoonet ilmestab kaaristumoti ivi kasutamine esifassaadil , erikujulised almad ning liseenidena fassaade
kaunistav krohvliigend us.
18.sajandi arhitektuuri tüüpilise ning hästi säilinud esindajana on feenuse peahoone arhitek tuur (ka ehituslikud erijooned) kõi giti huvipakkuvad . Hoone suurepärane looduslik asend,
suhteline eraldatus kaasae gsetest asustuskesku stest aitab kaasa viimase arhitektuuri s peituvate võlude (ka miljööliste väär(

2 -

tuste) mõjulepää semisele. Vaatamata mitmete kõrvalhoo nete hävimisele (par gis asuvad valitsejam aja varemed) kujundava d

)

~eenuse

mõisa hooned praegu tervikliku , kuid ka intiimsel t mõjuva ans amb li.
e) fmtod:

1. Peahoone. Vaade esifassaa dile.
2. Peahoone. Vaade aiafassaa dile.

3. Ait-kuiva ti.

Koostajad :

•

KRPI peaspets ialist
mõisaarh itektuuri alal

J .Maiste

VMlKI juhtiv inspektor

K. Tilk

•

..

•

"

1. Mõisa nimi:

Va i m õ i s a

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i s

3. Aadress: Rapla raj., Märjamaa k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Tallinna teadus-too tmiskesku s

11
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5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepaneku d:

peahoone, ait-kuiva ti, pesuköök- linnumaj a, sepikoda;
park
b) põhj endused:
Vaimõisa mõisaansa mblis väärib põhilist tähelepanu peahoone. Hinnatav on nii hoone välis- kui ka sisearhite ktuur.
Ehitatud arvatavas ti 19.sajand i esimesel veerandil kätkeb hoone

•

•

end as mitmeid 18. saj andi mõisaarh itektuuril e iseloomul ikke j ooni. 18. saj andi ehi tu stradi tsioonid est mõjustatu na on Vaimõisa
peahoone alumine korrus rajatud sokkelkor rusena. Seevastu on
hoone suhtelise lt kõrged aknad 19.sajand i klassitsis mi tunnusjooJ
Hoone fassaadid on vähe liigendatu d. Üksnes esifassaa dil eendub
kolmnurki ron tooniga kolmetel j eline keskrisal ii t. Risaliid i viiluväljal paikneb mõisa kunagiste omanike Nasackeni te vapp.
Sissepääsu d paiknevad hoone esifassaa dil ja otstes. Uste
puhul väärib tähelepan u heataseme libe klassitsi stlik tisleritöö .
Hoone sisekujund us pärineb valdavas osas 19.sajand i teisest
poolest. Ehitise pidulikum aks ruumiks on teise korruse vestibüüli taga paiknev akendega esifassaa dile avanev saal. Saalis paikneb kogu ehitise eriliseks aktsendik s olev lai (viiereali ne)
klassi tsistlik karniis. Lisaks karniisile pakuvad saalis huvi
ka pruunist kahlist ahjud ja akende vahele jäävad peeglid.

Peaho one ümber koondu v ad mitme d 19. saj andi algusk limnet el
ehitat ud kõrva lhoon ed. Viima ste ansam bliline side peaho onega on
orgaa niline . Väärib tähele panu pargi lõuna serva l paikne v ait ja
viljak uivat i ühe hoone na • .Aida ja peaho one vahele jääb poolk aarja kujug a tiik • .Aida vasta s üle mõisa sse sisses õidut ee paikne b
sõiduh obuste tall-t õllak uur. Nimet atud hoone id seob kivip ostide -

•

ga piirde aed. Peaho one lähed uses paikne vad ka pesukö ök ja linnu maja ühe hoone na.
Mõisa st mõnev õrra eemal paikne b rahvas uus kiriku na tuntud
paeki vist hoone ( oleta tavas ti sepiko da).
Vaimõ isa mõisa ansam bel on üks parem ini säilin ud mõisa ansamb litest Rapla rajoo nis. Viima se käima solev rekon struee rimin e
muudab tõenä olisek s ka kõigi ansam blisse kuulu vate hoone te korrastam ise, sobiv a hoold use ning ekspo neerim ise.
e) fotod:
1. Peaho one. Vaade esifas saadi le.
2. Peaho one. Vaade aiafas saadi le.
3. Peaho one. Välisu ks.
4. Peaho one. Karni is saali laes.
5 • .Aidah oone- kuivat i.
6 • Sep ikod a ( ? ) •

Koost ajad:
KRPI peasp etsial ist
mõisa arhite ktuur i alal

J .1'iaist e

V.AMKI juhtiv inspe ktor

K. Tilk

•

..

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. Mõisa nimi:

Va 1 t u

2. Mõisa liik:

peamõis

ID

Õ i

S

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 kahekümnendatel 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 viilkatuse ga. Hoone keskrisaliidi kujundab nelja
toekaana kapiteeli omava pooleambaga eenduv partikuse laadne väljaehi 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)
2.

f

eenijate maja

(

lõunapoolne )

Koostajad:
KRPI peaspetsialist
mõisaarhitektuuri alal

J . Maiste

V.AMKI juhtiv inspektor

K. Tilk

1. Mõisa nimi:

V a n a - V i g a 1 a

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i s

3. Aadress: Rapla raj., Vigala k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Vigala Maakutsek ool

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepaneku d:
Peahoone, ait, viinavabr ik; park ja väravapos tid;
kalmistu koos värava ja kabeliga
b) põhj endused:
Vana-Viga la mõisaansa mbel on üks kaunimaid mõisaansa mbleid
Eestimaal . Mitmest suunast (Kuud alt, Kivi-Viga last ja Teenusel t)
saabuvad mõisasse lehisealle ed. Peahoonet ümbritseb väga suur ja
eriilmeli steks osadeks liigendatu d park ( eraldiseis va pargiosa
moodustab suur parkmets, nn. hirveaed) . Kirjandus e andmeil rajati regulaarn e park vana peahoone juurde juba 18. saj. teisel veerandil. Tänapäeva se peahoone ümbrus kujundati põhiosas ajavahemikus 1795-1834 . Pargi kujunduse s põimuvad regulaarse d ja vabakujulisad elemendid . Pargi esiosa moodustab suur ovaalne teega
piiratud muruvälja k, millele suundub lehisealle ega ääristatud
sissesõid utee . Tee al~ses on kaks kõrget ja klassikal ise kujuga
tahutud gran.iitob eliski. Peahoone taga asuva pargi telje moodustab parki diagonaal sel t läbiv tiik, teise telje aga parki ääristav Konovere jõgi. Pargi lõpus asub neemikul kalmistu Üxküllide
ja Siversite kalmudega ning kabeliga. Kalmistul on metallist historitsist lik väike värav.
Peahoone on väga suur kahekordn e paekivieh itis, mida katab
poolkelpk atus (enee l9o5.a. põletamis t murdkelpk atus). Fassaadi
ilmestava d kolmekorr useline järsult eenduv keskrisal iit ning la-

- e..-

medad otsarisaliid id - kõik kaetud kolmnurkfron toonidega. Keskrisaliidi viiluväli on dekoreeritud sõõrpetikuga , milles Üxküllide vapp (lõvi painutatud hellebardiga ). Otsarisaliit e eristavad
seinapinnal

voluu~idega

komposiitkap iteele omavad pil a strid. Esi-

fassaadi keskosas paikneb neljatabulis tele kivipostidel e toetuv
rõdu.
Hoone peakorruseks on teine korrus. Alakorrus on võlvitud
lagedega, keskel asub suur kiviparkettpõ randaga vestibüül, mille
seintes 2 kunstimälest isena kaitse all olevat antiikset marmorrelj eefi.
Seega on hoone märkimisvää rselt stiilne barokkehitus , mis
kirjanduse andmeil on püstitatud 1775.a. Hoone side ümbritseva
pargi ga on silmapaistva lt hea. 'Praegu on hoone kasutu sel õppekorpusena ja admin. ruumidena ning on heas seisundis.

'

Arvukatest kõrvalhoone test on tänaseni suhteliselt hästi
säilinud ait. Hoone on pikk kr ohv i tud paekivi ehi tu s, mille otsaviiludes vahvärkkons truktsioone. Esifassaadil moodustab konsoolidele toetuv räästas kitsa ulualuse.
Mõ isaansamblis t mõnisada meetrit eemal, •reenusel t mõisasse
saabuva tee ääres paikneb kahekordne kiviehitis - viinavabrik.
Hoone, mis on säilitanud oma algse välisarhitek tuuri ning on sehniliselt heas seisukorras on sobivaks sissejuhatuse ks meeldivalt
korras ning kunstiväärtu slikule Vana-Vigala mõis a ansamblile.
e) fotod:

1. Vaade peahoone esifassaadil e läbi sissesõiduvä ravate.
2. Peahoone. Vaade esifassaadil e.

3. Ait.
4. Viinavabrik.
Koostajad: KRPI peaspetsiali st
mõisaarhitek tuuri alal
V P.ill~I

.

juhtiv inspektor

J . Maiste

K. Tilk

.,
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(

•
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