
1. Mõisa nimi: T o r i m õ i s 

2. Mõisa liik: riigimõis 

3. Asukoht: Tori ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria 

Teadusliku Uurimise Instituudi Tori 

Näidissovhoos 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

ansambel - peahoone, viinaköök, viljaai t, tallihooned ja 

-värav, rehi, v ankrikuur, töölistemajad 

b) põhjendus ed: 

Ke:skaj al teame Tori t ühe tähtsama ordumõis ana. 'Poola või

muperioodist alates oli ta riigimõis. Laiemalt tuntakse Torit 

loomaaretuskeskusena: 1826-29.aastatel anti ta Liivimaa Rüütel

konnale rendile meriinclammaste ja tõukarja pidamiseks, 1856. 

aastast tegutses siin hobusekasvatus. 

Arvukatest hoonetest on arhitektuurikaitse seisukohalt olu

lisemad allkirjeldatavad. 

Peahoone on väiksem liigendatud puithoone: põhiosal kõrge 

täiskelp-, tiibadel madalam poolkelpkatus, kõrgele kivisoklile 

toetuvad seinad on vooderdatud püstlaudadega; maj as on säilinud 

mantelkorsten, oinasarvhingedega uksi jne. BaDokkstiilis hoone 

pärineb ilmselt 18.sajandi teisest poolest. 

Viinaköök peahoonest allpool jõe ääres on kõrge poolkelp

katusega maakivihoone. Ta on püstitatud 1835.aastal ning hiljem 

kohandatud tisleritöökojaks. 'Praegu on vormikas hoone risusta

tud juurdeehitustest. 

Viljaait väärib tähelepanu rustikaalses laadis rõhtpalk

h oonena - keskosa laialt taandatud ulualuseks, seinad laotud 

ristnurkadega. Mõnedel andmetel ehitati ait :l'Sil:~ .· ·~~s1;®. •• 
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Rehehoone maantee ääres on pikk kelpkatusega segaehitis, 

mida loetakse pärinevaks 1844. aastast. Tema naabruses aset

sev vankrikuur on püstitatud iseloomulikul ökoncomsel viisil 

- seinad koosnevad kivitulpadest ja nende vabelisest rõht

laudistusest. Hoonet dateeritakse 1885/86.aastatega. 

Töölistemaj\\ on säilinud kaks - üks puit, teine kivihoo

ne. Mõl emad pärinevad ilmselt 19. saj andi algupoole st. 

Mõisasüdame keskmeks on suur tallidekompleks: kuus pik

ka ja massi i vset viiikatusega hoonet kahes reas, kaks vanemat 

tellistest, teised raudkivist tellisääristega, tallide juurde 

viib rikkalikus historitsistlikus kujunduses värav. Väraval 

olev daatum märgib hobusekasvatuse raj arnisae ga, tallid on 

püstitatud aastatel 1859-1862. 

suur kõrtsihoone maantee ääres ei vaja kirjeldamist, ku

na on lülitatud vabariikliku tähtsuse@,a arhitektuurimälestis

· te nimekirja (vt. ENSV Jllin.Nõuk. määrus nr.346, l.aug. 1973, 

lisa nr.4). 

Loetletud hooned on heas tehnilises seisundis ning Tori 

sovhoosi poolt tarvitusel. 

Mõisaansambliga koos nimetatagu ka tihedalt naabruses 

paiknevaid alevikuhooneid - kirikut, pastoraati, vallamaja -

mis kõik ehitatuna 19.sajandi keskosas või teisel poolel üht

ses arhitektuuriiises laadis, moodustavad harvaesineva terviku 

e) fotod: 

1. ~eahoone. Vaade pargiküljele. 

2. Viljaai t. 

3. Tallihooned. 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane A.Hein 

V~I juhtiv inspektor K.Tilk 
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