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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:
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KRPI peaspe tsialist
mõisaar hitektuu ri alal

J .Maiste

VAlllii juhtiv inspekto r

K. Tilk

