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
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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.
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