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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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