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Köite koostamis est võtsid osa:
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Märkus: Ettepanek ud on koondatud rajooniti , kogu töö maht
15 köidet.
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Köite sisukord

Eessõna
1. Audru mõis
2. Illuste mõis

3. Kaelase mõis
4. Koonga mõis
5. Kõima mõis
6. Tihemetsa mõis
7. Tori mõis
8. Tõstamaa mõis

9. Ullaste mõis
lo. Uue-Varbla mõis
11. Vee mõis
12. Võid ula mõis
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~s sõna

Käesolevaga esitame Vabariiklik

Arhitektuurimäles tiste

Kaitse Inspektsiooni ja Kultuurimälestiste RPI koostööna valminud ettepanekud-põhjen dused Pärnu rajooni mõisaarhitektuuri
riikliku kaitse alla võtmiseks kohaliku tähtsusega arhitektuurimälestistena.
Kaitseettepanekute vormistamisele eelnes rida eeltöid.
Neist mahukamaks tuleb pidada Eesti mõisaarhitektuuri inventariseer~ist

1976.-1978.aastat el. LaekunUd materjali (mõisaan-

keedid, skitsid, fotod jne.) põhjal selgitati välja väärtuslikum osa nimetatud ehitusmälestiste lõigus. Järgnevalt viidi
rajooni esindaja osavõtul läbi provisooraetes kaitseettepanekutea fikseeritud mõisate kohapealne ülevaatus. Selgus, et
Pärnu rajoonis esitatud 20 mõisast väärivad riikliku kaitse
alla võtmist

l~mõisaansamblit

(resp. üksikhoonet).

Allpool esitatakse mõisaarhitektuuri kaitse alla võtmise
ettepanekud koos täpsemate põhjendustega. Siinkohal olgu vaid
nimetatud, et kaitse alla võtmise põhjendusi on mitmelaadseid:
arhitektuuriajaloo lised, kultuuriloolised, ajaloolised (seos
revolutsiooni või Suure Isamaasõja sündmustega, ühiskonnategelastega). Kui peamõisata puhul on olulisemru{s põhjenduseks
ehituskunstiline väärtus kas ansamblilisa terviku, stiili, dateeringu või arhitekti tõttu, siis abimõisata osas on selleks
sageli nende kui senini igasugusest käsitlusest väljajäänud
arhitektuuriansam blite unikaalsus. trksikhoonete osas on püütud
võimalikult maksimaalselt eri hooneliike registreerida ja kaitseettepanekutea fikseerida. Arvesse on võetud ka iga hoone positsioon Eesti NSV ehituspärandi üldpildi ja mõisa kui maa-asula ajaloolises ning maastikulisas situatsioonid.

1. Mõisa ni.me tu s:

2. Mõisa liik:

Au d r u

.m õ i s

peamõis

3. Asukoht: Audru k/n

4. Valdaja, kasutaja: Audru sovhoos
5. Kaitse alla võetavad bbaektid:
a) ettepanekud:
Valitsejamaja ehk nn. "suvemõis", teenija temaj a, viinavabrik
b) põhjendused:
Audru mõisaansambel kujutab endast suurt, hooneterohket ja
hästi säilinud kooslust. Ehitised paiknevad laial alal hajutatud
gruppidena, mis orienteeritud Audru jõe äärsale mõisasisesela
teele, maanteeristile kiriku juures või asuvad kompaktse reeglipärase rühmana peahoone tega. Viimane on hävinenud, tema kohal
paikneb kaasaegne kivihoone. Kompleksi vääristab 13,3 ha suurune
korrashei tud park.
Uksikhoonetest vääri vad ehi tuskuns tilis t esile tõ st.mist valitsejamaja ehk nn. "suvemõis", teenijatemaja, viinavabrik ning
magasiait. Viimatinimetatu on juba varem riikliku kaitse alla
võetud vabariikliku tähtsusega arhitektuurimälestisena (vt. ENSV
Min.Nõuk •.määrus nr.346, l.aug. 1973, lisa nr.4).
Valitsejamaja- "suvemõis" on kelpkatusega kaetud väheldane
kivihoone. Esifassaadi keskel asuvat löövialust toetavad neli saledat toskaana orderis ümarsammast, nurgad on kujundatud samalaadaeta pilastritega. Rosettidega kujundatud tiibuks pärineb
Pärnu nimeka tislermeistri G.F.Fincki töökojast. See bnroklikult
vormikas hoone on ehitatud ilmselt 18-19.sajandi vahetuse paiku,
19.sajandi teisel poolel on ta omandanud teravkaarelisad aknaja ukse avad.

Teenijatemaja on oma liigi kohta väga suur ja esinduslik.
Ta on ehitatud kahekordsena,

ü~al

nurgal tõuseb neljakordne

kellatorn. Viimane matkib oma üroarakande ja sakmikrinnatisega
feodaallinnuste kaitsetorne. ~ootikapäraste elementidega historitsistlikus laadis hoone on ehitatud 185o-ndatel aastatel, tema arhitektuurses lahenduses leiame mõndagi ühist Taali mõisa
härrastemaj aga.
Kõrge korstnaga viinavabrik on ühe-, keskosas kahekordne
lahmakas hoone. Tema lõhatud maakividest seinad on kvaliteetse
müüri töö musternäidiseks; koos punase tellisega annab see vabrikule värvika, maalilise üldmulje. Esikülge kujundavad kaks
läbi mõlema korruse ulatuvat kaarsillusega akent. Nende kohal
viilus paiknev p aarisaknake omab hiliskeskaegse dolomiidist
vahesamba. Mõisnik A.Pilar von Pilchau olevat selle reljeefse
ornamendiga detaili lasknud tuua Pärnust vanade ehi tusmaterj alide laoplatsilt. Teise samalaadse samba leiame aidahoone otsafassaadilt. Viinavabrikuhoone ise on dateeritud 19o2.aastaga.
Kõik kirjeldatud hooned on hooldatud ja heas korras. "SulleJRõisasu paikneb sovhoosi laboratoorium, teenijatemajaa on elu'

korterid ning viinavabrik on kohandatud klubiks.
e) fotod:
1. Vali t sej arnaj a.
2. Teenijatemaja.
3. Viinavabrik.

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane
VM1XI juhtiv inspektor

A.Hein
K. Tilk

6

l

;

1. Mõisa nimi:

I 1 1 u s t e

2. Mõisa liik:

kõrvalmõis

m õ i

s

3. Aadress: Varbla k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Tallinna Linna Oktoobrirajooni Laste
Spordikool

5. Kaitse alla võetavad objektid:
a) ettepanekud:
peahoone
b) põhjendused:
Illuste peahoone on pü.stitatud 2o. sajandi algul Paatsalu
mõisa suvemajana.
Hooneksvatise liigendatuse, masside ebasü.mmeetrilise jaotusega nii horisontaal- ja vertikaalsihis on saavutatud maaliline ilmekas ü.ldmõju. Olulisemaks muljet kujundavateks aktsentideks on kõrged kolmnurkaed viilud, pilbastiga kaetud sadulka tu s ed ning seinte rustikaalne vahvärk-, pritskrohv-viimistlus. Hoone taanduvad ja eenduvad osad on erikõrguselisad- põhiliselt ü.ks-kaks korrust, osaliselt on välja ehitatud kolmas
ärklikorrus.
Hoone raj arnisel on silmas peetud juugendliku nn.

11

Heimat-

.,

stiili" esteetilisi nõudeid: kavatis on funktsionaalne, romantiliselt matkitakse Lääne-Euroopa keskaegsele maamajade arhitektuuri, masside ebasü.ämeetriline paigutus muudab lahenduse
ilmekalt dü.naamiliseks. Sellisena kuulub Illuste peahoone vabariigis juugendperioodi mõisamajade parimate näidete hulka.
Hoone tehniline säilivus on rahuldav. Praegu on teoksil
tema ü.mberkohandamine spordibaasiks.

9
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e) fotod:

1.

~eahoone.

Vaade esiküljele.

2. Hoone esikülg. :Pragm.ent.

3. Vaade hoone tagaküljele.
Koostajad:
KRPI grupijuht, ajaloolane

A.Hein

VAMKI juhtiv inspektor

K. Tilk

l. Mõisa nimi:

K a e l a s e

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i

s

3. Asukoht, Halinga k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Kaelase eriinternaatkool

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone
b) põhj end u.sed:

Kaelase peahoonet võime arvata rajooni väheste varaklassitsistlikus stiilis

m~isamajade

hulka. Rahulike tasakaalusta-

tud üldvormidega hoone on kaetud kelpkatusega, keskosa on ehitatud kahekordseks ja kaetud kolmnu.rkviiluga. Dekoratiivdetailidest nimetatagu nurgapilastreid, karniise; suur arkaadpalkon
sissekäigu ees on hilisem liaand 19.sajandi lõpuosast. Interjöörid on algse ilme suuresti minetanud hilisemate ümberkujunduste käigus.
f1C'c:4 L

CL

t

Oletamisi võime arvata, et mõis on ehitatud pärast 1786.
aastat, mil selle omandas A. v .Derfelden. Ilmselt rajati samal.
ajal ka park, mille algaest reeglipärasest kavatisest võime
tajuda vaid fragmente.
Kaasajal on peahoone kasutusel koolimajana ning heas tehnilises seisundis.
e) fotod:

1. Peahoone. Vaade esiküljele.

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane
VMlKI juhtiv inspektor

A.Hein.
K.

'.rilk

\

....
>

1. Mõisa ni.mi:

K o on g a

2. Mõisa liik:

peamõis

'

mõ i s

3. Asukoht: Koonga k/n.

4. Valdaja, kasu.taj a: Koonga 8-kl. kool
5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepaneku.d:
peahoone
b) põhj endused:
Koongat t:eame jt1ba keskajal tähtsa majandusliku ja ad~istratiivse

keskusena. Tollal kuulus mõis Saare piiskopile,

162!1. aastal arvati ta Pärnu. krahvkonna mõisate hulka.
Koonga mõisamaja on mõnedel andmetel püstitatud 1636.
aastal. Sellesse aega võime dateerida ühekorruseli se hoone
laiade servjoonvõlv idega keldriruu.mid . Hoone on ümber ehitatud
1935-1936.aa stal. Pärnu. arhitekti E.Wolffeldti projekti järgi.
Arhitekt säilitas maja barokliku. raskepärasus a ning kõrge kelpkatuse, lisas vormika portikuse ning kujundas rokokoolikes vormides välisu.ksed.
Sama projekteerij a teostas ka talli

su.u.reulatusl~

ümber-

ehi tu s e. in ternaadihoon eks. Vareme tena on säilinud peahoone ga ansambliliselt seotud tõllaku.ur.
Sellisena on siin tegemist Pärnu raj ooni ühe väärtuslikum a
mõisahoonest usega. Hästi vali tud proportsioon id ega peahoone avara esiväljaku ääres on mõõmustavaks aktsendiks asula keskel.
Peahoonet kasutatakse kooli internaadina ning tema tehnilist
seisundit võib lugeda heaks.
e) fotod:

1.

Vaade esiküljele.
2. Hoone portikus (arh. E. Wolffeldt, 1935-36).
3. Vaade hoone keldrivõlvid ele.
~eahoone.

Koostaj ad: KRPI grupijuht, ajaloolane
VMvllii juhtiv inspektor

A. Hein
K. 'r ilk

1

•

1. Mõisa nimi:

K õ im a

2 • Mõisa liik:

peamõis

m õ i s

3. Asukoht : Koonga k/n.

4. Valdaja , kasutaj a: Soontag a kolhoos
5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepane kud:
peahoon e, aidahoon e
b)

põhj em used:

Maini tud hooned on püsti ta tud 19. saj andi al.gul. Peahoon e
kujutab endast rangela adilist klassi tsis tlikus stiilis ühekorruselis t kivihoo net, mida vormib kõrge poolkel pkatus. Hoone mõlemal küljel on paiknenu d palkoni d, tähelepa nu väärib parempoolsel e otsakül jele 19.saja ndi lõpuosa s ehitatud järelkl assitsistliku lt hästipro portsio neeritu d kolmnur kse viiluga ja pilastritega

~araadne

sissepä äs.

Ait on rustikaa lsem, kuid üldvorm ilt peahoon ele lähedan e.
Mõlemad hooned kivimüü riga piiratud pargi piiril moodust avad mõisast tervikli kuma ja hästisäm linuma kooslus e. Praegu on
nende tehnilin e seisund hea, peahoon et kasutata kse lasteaia na.
e) fotod:
1. Peahoon e. Vaade esikülje le.
2. Hoone tagakülg .

3. Peauks hoone otsaklil jel.
4. Ait.
Koostaj ad:
KRPI grupiju ht, ajaloola ne

A.Hein

VAMKI juhtiv inspekt or

K.Tilk

1

.'

3

4

1. Mõisa nimi:

T i h e m e t s a

2. Mõisa liik:

peamõis

3. Asukoht: Saarde

(Voltveti )

mõ i s

~n.

4. Valdaja, kasutaja: Tihemetsa Sovhooste hnikum
5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanek ud:
peahoone saali interjöör
b) põhjendus ed:
Mõisa peahoone on valminud 19.sajand i esimesel poolel.
Kaasajaks on maja tundmatus eni ümber ehitatud, algaest väliskujunduse st on säilinud vaid esindusli k sammaspo rtikus, sisemuses on huvipakku vaim 2o.sajand i alguskümn e1st pärinev saali
interjöör .
Ruumi kujundab rikkalik

•

~~~ja maalitud dekoor. Seina-

pinnad on jaotatud tahvlitek s: nende raamid on profileer itud
ja nurkades seotud tammeleht edega, keskel kujutavad ovaalsed
medaljoni d musitseer ivaid feesid, seinte alaosa pidi kulgeb
lambrii. Lage ääristab osaliselt maalitud, osaliselt reljeefsete vanikute, maskaroni de, akantusle htedega ehitud karniis,
maalinga~ega

on ka lae keskosa.

Uhe seina äärde jääb valge kahhelahi keerulise s kujunduses ja peenes teostuses : keskel paikneb niss, mida äär1stava d
korintosk~iteelidega

paarissam bad, ülaäärt pidi kulgeb karniis.

Enamus kirjeldatu d saali dekoorid etailidest on kavandatu d
rokokooli kus laadis, kuid leidub ka ampirlikk e elemente ning
ilmsaid mõjutusi juugends tiilist. Rokokoo dünaamika ja kõrgendatud emotsiona alsus sobis sajandi alguse maitsearus aamadega
ning oli seetõttu ruumikuju nduses populaarn e.

Kunstitea duses
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nimet atakse seda prakt ikat "teise ks rokok ooks" või

!leoro ko-

11

kooks ".
Tihem etsa mõisa saali näol on tegem ist ühe kaunim a ning
luksus liku.m a interj öörig a 'Pärnu rajoo nis . .Arva taval t on dekoori

~~deta~lid

pärit Riia stukit öökod adest, ka &1i on

mõne kahlim anuf'a ktuuri meist ri töö.
Saal on korra likult hoold atud, kuid kahju ks on teda suurenda tud kaYrva l asuva salon gi arvel .
e) fotod:
1. 'P eahoon e saali valg e ahi.
2. Fr a gment saali laedek ooris t.

Koost ajad:
KRPI grupij u.ht, ajaloo lane
VAiviKI juhtiv inspe ktor

A.Hei n
K.Til k

1. Mõisa nimi:

T o r i

2. Mõisa liik:

riigimõis

3. Asukoht: Tori

mõ i s

~n.

4. Valdaja, kasutaja: Eesti Loomakasvatu se ja Veterinaaria
Teadusliku Uurimise Instituudi Tori
Näidissovhoo s

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
ansambel - peahoone, viinaköök, viljaai t, tallihooned ja
-värav, reh i, v ankrikuur, töölistemaja d
b) põhjendus ed:
Ke:skaj al teame Tori t ühe tähtsama ordumõis ana. 'Poola võimuperioodist alates oli ta riigimõis. Laiemalt tuntakse Torit
loomaaretusk eskusena: 1826-29.aas tatel anti ta Liivimaa Rüütelkonnale rendile meriinclamm aste ja tõukarja pidamiseks, 1856.
aastast tegutses siin hobusekasvat us.
Arvukatest hoonetest on arhitektuuri kaitse seisukohalt olulisemad allkirjeldata vad.
Peahoone on väiksem liigendatud puithoone: põhiosal kõrge
täiskelp-, tiibadel madalam poolkelpkatu s, kõrgele kivisoklile
toetuvad seinad on vooderdatud püstlaudadeg a; maj as on säilinud
mantelkorste n, oinasarvhing edega uksi jne. BaDokkstiili s hoone
pärineb ilmselt 18.sajandi teisest poolest.
Viinaköök peahoonest allpool jõe ääres on kõrge poolkelpkatusega maakivihoone . Ta on püstitatud 1835.aastal ning hiljem
kohandatud tisleritööko jaks. 'Praegu on vormikas hoone risustatud juurdeehitus test.
Viljaait väärib tähelepanu rustikaalses laadis rõhtpalkh oonena - keskosa laialt taandatud ulualuseks, seinad laotud
ristnurkadeg a. Mõnedel andmetel ehitati ait

:l'Sil:~ .· ·~~s1;®.••
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Rehehoo ne maantee ääres on pikk kelpkatu sega segaehi tis,
•

mida loetaks e pärineva ks 1844. aastast. Tema naabrus es asetsev vankrik uur on püstitat ud iseloom ulikul ökoncom sel viisil
- seinad koosneva d kivitulp adest ja nende vabelis est rõhtlaudist usest. Hoonet dateerit akse 1885/86 .aastate ga.
Tööliste maj\\ on säilinud kaks - üks puit, teine kivihoo ne. Mõl emad pärineva d ilmselt 19. saj andi algupoo le st.
Mõisasüd ame keskmek s on suur tallidek ompleks : kuus pikka ja massi i vset viiikatu sega hoonet kahes reas, kaks vanemat
telliste st, teised raudkiv ist tellisää ristega , tallide juurde
viib rikkalik us histori tsistlik us kujundu ses värav. Väraval
olev daatum märgib hobusek asvatuse raj arnisae ga, tallid on
püstitat ud aastate l 1859-18 62.
suur kõrtsiho one maantee ääres ei vaja kirjelda mist, kuna on lülitatu d vabariik liku tähtsuse@,a arhitek tuurimä lestis· te nimekir ja (vt. ENSV Jllin.Nõu k. määrus nr.346, l.aug. 1973,
lisa nr.4).
Loetletu d hooned on heas tehnilis es seisund is ning Tori
sovhoos i poolt tarvitus el.
Mõisaan sambliga koos nimetata gu ka tihedal t naabrus es
paiknev aid alevikuh ooneid - kirikut , pastora ati, vallama ja mis kõik ehitatun a 19.saja ndi keskosa s või teisel poolel ühtses arhitek tuuriiis es laadis, moodust avad harvaes ineva terviku
e) fotod:
1.

~eahoone.

Vaade pargikü ljele.

2. Viljaai t.
3. Tallihoo ned.
Koostaj ad: KRPI grupiju ht, ajaloola ne
V~I

juhtiv inspekto r

A.Hein
K.Tilk

1

1. Mõisa nimi:

T õ s t a m a a

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3. Asukoht: Tõstamaa k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Tõstamaa 8-kl. kool

5. Kaitse alla võetavad objektid:
a) ettepanekud:
peahoone, tall
b) põhjendus:
'l'õstamaa peahoone ja tall on esinduslikumaid mõisahooneid
Pärnu rajoonis. Suur kahekordne härrastemaja on kujundatud järelklassitsistlikus laadis: mõlema fassaadi keskosad joonialika pilastritega, korruste vahel ja räästaste all kulgeb karniis,
esiküljel toetub neljale malmkonsoolile rõdu.
Alakorruse planeering on lahendatud koridorisüsteemis,
ülemisel esinduskorrusel paiknevad enamus ruum

anfilaadselt.

Imterjööris väärib esmast märkimist paraadlik fuajeetrepp mitme marsi ja mademe, joonialike tugisammaste ning keerukate
balustraadidega on ta omaette vaatamisväärsus. Teistest ruumidest nimetatagu profileeritud laekarniiside ning lambriiga kaunistatud saali, üht ruumi tumeda kasettlaega ning seinapilastritega, teist nikerdatud laetugedega.
Kirjeldatud interjöörid on nagu maja välislahenduski teostatud historitseerivas järelklassitsistlikus laadis. Raaliseeringus võime tunda mõningast kunstilist saamatust, kuid sellest
hoolimata saame hoonet hinnata 19.sajandi lõpuosa- 2o.sajandi
alguse mõisaarhitektuuri huvitava näitena.
Peahoone naabruses paiknev suur nelinurkne suletud ta.lli-tõllakuuriblokk on esimesest arhitektuuriiisel t tähelepandavam.
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Ta sümmeetriline esifassaad on kujundatud historitsistlik-järelklassitsistlikus laadis laiade karniisivööde,

akn~äris

tega, keskosas asuvat kahekordset kaeratorni katab kolmnurkviil. Tallia on säilinud ainulaadsed kivist tallUtud suured hobuste joogikünad.
Selliselt on siin tegemist ühe suursugusama tallihoonega
Eesti mõisates. Käsitletav hoone dateerub ilmselt l88o-ndatesse
aastatesse.
Peahoone on heas tehnilises seisus, kuid tall vajab remonti. Teda kasutatakse kooli kuurina.
e) fotod:
1. Peahoone. Vaade esiküljele.
2. Paraad-trepp hoone fuajees.

3. Üks ' alakorruse ruumidest.

4. Tall. Vaade esiküljele.
Koo sta.j ad:
KRPI grupijuht, ajaloolane

A.Hein

V.AMKI juhtiv inspektor

IL Tilk

3

1. Mõisa nimi:

u

2. Illõisa liik:

karjamõis

1 1 a s t

e

m õ i

s

3. Asukoht: Saue;a k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Pärnu sovhoos

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone
b) põhjendused:
Väike ühekorruseli ne lihtsailmeli ne, kuid väljapeetud
klassi t sis tlike s proportsioon id es poolkelpkatu sega kivist peahoone esindab Eesti mõisate vanemat ehitustradit siooni. Ruumid
asetsevad sümmeetrilis elt grupeerides hoone mõlemas tiivas
paiknevate mantelkor stende ümber. Osaliselt on säilinud algsed
interjöörid: laiade laudadega löödud talalaed, madalad nn.
"oinasarv" hingedega siseuksed jne. Ilmselt on ta püsti ta tud
Sauga mõisa karjamõisana 19. saj andi algul. Praegu on osa hoonest maha jäetud ning ehitise tehniline seisund seetõttu halb.
Tähelepanu pälvib ka suur aidaehitis peahoone naabruses.
Viimane on püsti ta tud arvatavalt 19. saj andi lõpul, vähemasti
1873.aastal koostatud mõisa kaardil teda veel ei esine.
Ansamblit vääristab maaliline asend Sauga jõe kaldapealsel
ning väheld ane park.
e) fotod:
1. Peahoone. Vaade esiküljele.
Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane
VA!,I[KI juhtiv inspektor

A.Hein
K. Tilk

1

1. Mõisa nimi:

U u e - V a r b 1 a

2. Mõisa liik:

peamõis

3. Asukoht: Varbla

mõ i s

~n.

4. Valdaja, kasutaja: Varbla kolhoos

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) e't tepanekud:
peahoone
b) põhjendused:
Uue-Varbla peahoone näol on tegemist stiilse barokkhoonega 18.sajandi lõpupoolest.
Suur ühekordne laudvooderdusega puithoone on kaetud poolkelpkatusega, tema kahekordsel keskosal paikneb kolmnurk:fron'toon, seinad on liigendatud pilastritega, räästa- ja aknakarniisid pro:fileeritud, esi:fassaadil asub suurepärases varaklassitsistlikus teostusas nikerduks. Varemalt omas hoone eenduvaid
külgtiibu, mis moodustasid sissekäigu ette piduliku

co~

d'hon-

neuri. Kahjuks on viima:ae praeguseks lammutatud ning mõned detailid asendatud remontide käigus, kuid sellest hoolimata on
säilinud üldlahenduse tasakaalustatus ning harmoonilisus.
Maja ruumide planeering on ajastule omaselt sümmeetriline,
hoone mõlemas otsas paiknevad mantelkorstnad, keskosas asetseb
läbi kahe korruse ulatuva peegelvõlvlaega saal.
Sellisena on Uue-Varbla mõisa peahoone kahtlemata väärtuslikumaid ja stiilipuhtamaid barokkhooneid meie vabariigi mõisatea. õnnetuseks seisab maja pärast kolhoosikontori väljakolimist 1979.a. juunis pooltühi, kuigi tema tehnilist seisundit
võib pidada senini heaks.
e) :fotod:

1 . Peaho one . Vaade esiküljele .
Koo stajad : KRPI grupijuht , a j al oolan e
V Al11KI j uhti v insp~ektor.

A. Hein ';

1

1. Mõisa nimi:

V e e

2. Mõisa liik:

riigimõis

m õ i s

3. Asukoht: Halinga k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Vahenurme kolhoos
5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanek ud:
aidahoone
b) põhj en du s ed:
Tagasihoi dlik aidahoone mõisasüda messe suunduva tee
ääres paelub tasakaalu statud rahulike proportsio onidega.
Ehitis on laotud paekivist , seinte alaossa on jäetud piklikud
tuulutusp ilud, hoonet vormib kõrge kelpkatus . Kirjeldat u väärib säilitami st mitte ainult erilaadse aidatüübi hästisäili nud
näitena 19. saj and i algup ool e st, vaid kui ka oma lihtsuses nauditav arhitektu uri töö. Praegu kasutatak se hoonet laona ning ta
on rabuldava s tehnilise s seisundis .
Igati kohane kaitsenim ekirja lülitamis eks oleks olnud
ka Vee mõisa peahoone - barokkst iilis puitehiti s 18.sajand i
lõpust -kuid käesoleva aasta suvel rikuti see garaa2i ehitamisega ühte majaotsa.
e) fotod:
1. Aidahoone .

Koostajad :
KRPI grupijuht , ajaloolan e

A. Hein

V~~I

K . 'l'ilk

juhtiv inspektor

l. Mõisa nimi:

Võ i d u 1 a

2. Mõisa liik:

karjamõis

mõ i s

3. Asukoht: Vändra k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Vändra sovhoos
5. Kaitse alla võ e tavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone
b) põhjendused:
Võidulas asus aastatel 1823-1929 Vändra klaasitööstus,
mille juurde l865.aastal asutati karjamõis. Ansambli omapäraks
oli vabrikuhoone ning selle arvukate abiehitiste kuulumine
kompleksi. Tähelepanu väärivad kuus tööliskasarmut l9.sajandi
lõpust, klaasivabrik ise on hävinud.
Arhitektuuriliselt on silmapaistvaks ehitisaks peahoone
- suur kahekorruseline laudvoodriga puumaja- mille tagasihoidliku üldkuju elustab rikkalik dekoor puitpitsi, pilastrite,
profileeri tud kaunistuste jms. näol. Sisemusest nimet a tagu hallis paiknevat treitud balustrite ga. treppi.
Kirjeld atuna on ma ja tähelepanuvääriv näide 19. saj andi
lõpul - 2o. saj andi algul levinud hist ori tsistlikust venepärasest-arhaiseerivas t arhitektuurilaadis t, milles võime aduda ka
mõnin gaid juugendperioodi mõjutusi. Mõnedel andmetel on hoone
ehitanud Narva ehit usmeister Hahn.
Hoone tehniline seisund on prae gu rahuldav, kuid t a seisab
suures osas kasutamatult.
e) fotod:
1 . Peahoone . Vaade esiküljele .
Koo stajad : KRPI grupijuht, ajal oolane
V.AlVIKI juht iv inspekt or

A. Hein
K. Til k

•

