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

Algoritm 11

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
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