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.
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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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