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Köite koostamis est võtsid osa:

KRPI peaspets ialist mõisaarhitektu uri alal, ajaloolan e

J .Maiste

KRPI grupijuht , ajaloalan e

Vabariikl iku Arhitektu urimälest iste
Kaitse Insp ek tsiooni juhtiv inspektor

M.ärkus: Ettepanek ud on koondatud raj ooniti, kogu töö maht
15 köidet.
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Köite sisukord:

Eessõna
1. Albu mõis

!. Ei vere mõis

3. Kabala mõis

4. Karinu mõis
5. Koigi mõis
6. Kolu mõis

7. Kärevete mõis

&J. Laupa mõis

"~

9. Purdi mõis
1o. P õhj aka mõis
11. Vodja mõis
12. Väinjärve mõis

3
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Eessõna

Käesoleva ga esitame Vabariikl iku Arhitektu urimälest iste
Kaitse Inspektsi ooni ja Kultuurim älestiste HPI koostööna valminud ettepaneku d-põhjend used Paide rajooni mõisaarh itektuuri riikliku kaitse alla võtmiseks kohaliku tähtsuseg a arhitektuu rimäles
tistena.
Kaitseette panekute vormistam isele eelnes rida eeltöid.
Neist mahukaroaks tuleb pidada Eesti mõisaarh itektuuri inventari seerimist 1976.-19 78.aastat el. Laekunud materjali (mõisaank eedid
skitsid, fotod jne.) põhjal selgitati välja väärtuslik um osa
nimetatud ehitusmä lestiste lõigus. Järgneval t viidi rajooni esin
daja osavõtul läbi provisoor setes kaitseette panekute s fikseeritud mõisa te kohapealn e ülevaatus . Selgus, et Paide raj ooni s esitatud 21 mõisast väärivad riikliku kaitse alla võtmist

1~

mõisa-

ansamblit (resp. üksikhoon et).
Allpool esitataks e mõisaarh itektuuri kaitse alla võtmise
ettepaneku d koos täpsemate põhjendus tega. Siinkohal olgu vaid
nimetatud , et kaitse alla võtmise põhjendus i on mitmelaad seid:
arhitektu uriajaloo lised, kul tuurilool ised, ajaloolise d (seos revolutsioo ni või Suure Isamaasõj a sündmus$e ga, ühiskonna tegelastega). Kui peamõisat e puhul on olulisema ks põhjendus eks ehituskunstilin e väärtus kas ansamblil ise terviku, stiili, dateering u
või arhitekti tõttu, siis abimõisat e osas on selleks sageli nende kui senini igasuguse st käsitluse st väljajäänu d arhitektu urian
samblite unikaalsu s. Üksikhoon ete osas on püütud võimaliku lt maksimaalsel t eri hooneliik e registree rida ja kaitseette panekutes
fikseerid a. Arvesse on võetud ka iga

~oone

positsioo n Eesti NSV

ehituspär andi üldpildi ja mõisa kui maa-asula ajaloolis es ning
maastiku lises situatsio onis.

1. Mõisa nimi:

A1 b u

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i s

3. Asukoht: Paide raj. Albu k/n.
4. Valdajad, kasutajad : Albu algkool, A.H. Tammsaare nim.
kolhoos

5. Kai ts e alla võ e tavad hooned:
a) ettepaneku d:
peahoone, park, sild
b) põhjendus ed:
Albu mõisa peahoone on suur massiivne paekivieh itis. Maja
esifassaad on

liigenduste~a,

vaid keskel peaukse kohal paikneb

kolme akna laiune pealisehi tus, hoone tagafassa adil eenduvad aga
keskhoo vi moodustav alt kaks tiiba. Hoonet vormib kõrge kelpkatus
Maja dekoratii vviimistl us on suhtelise lt lakoonilin e - rustikvooderdus ega kujundatu d nurgad, profileer itud räästa ja viilukarniisid , hilisemal ajal (1888) on peaukse ette ehitatud kohmakas klaasi tud veranda.
Hoone ruumid paiknevad anfilaads elt, mitmel siseuksel esineb dekoori. Arhitektu uriliselt huvipakku vad on neljakand ilistelE
piilarite le toetuvate ristservjo onvõlvide ga ruumid soklikorr usel.
Sellisena võime hoone liigitada 18.sajand i seisest poolest
pärinevat e varaklas sitsistlik us stiilis hoonete hulka, kuid oletatavasti esineb siin ka varasema perioodi hooneosi.
.

Hoonestus t vääristab park (2,9 ha). Peahoone ees asub ava-

ravaatelin e ovaalne väljak, mida ääristavad kontraste elt rühmitaI·

tud puudegrup id. Peahoone vasakul tiival maapind langeb järsult
moodustaro aks parki. Siin leiame jälgi varasemas t regulaars est
pa.rgikav atisest, mis avaldub tasapinna liste terasside na ja allee-

- 2 -

fragmen tidena. Park on rekonst rueeritu d l9.sajan di teisel poolel
Parki piirab Ambla jõgi, millele on rajatud kahe lameda
kaarega kivisild (19.saj .).
Peahoon e tehnili st seisund it võime lugeda heaks. Osalt kasutatak se teda algkooli hoonena , mõned ruumid on kolhoos i käsutuses. Park on rahuld avas seisund is, kuid kirjelda tud sild on aegade jooksul tugeval t murenen ud.
e) fotod:
1. Peahoon e. Vaade esikülje le .

Koostaj ad:
KRPI grupiju ht, ajaloola ne

A.Hein

VM.1KI juhtiv inspekto r

K. Tilk

1

1. Mõisa nimi:

E i

2. Mõisa liik:

pe a.mõis

V

e r e

m õ i

s

3. Asukoht: 'Paide raj. Paide k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Eivere Invaliididekodu
5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone
b) põhjendus ed:
Ei vere mõisa peahoonet võime arvata Paide raj ooni ilmekama te
historitsistlikus laadis mõisamajade hulka. Hoone on valminud 2o.
saj andi algul - tuulelipul märgib seda daatum 1912 .
Maja on võrdlemisi suur, liigendatud ning ebasü.mmeetrilise
põhiplaaniga: hoone loodanurgal asetseb
.._~

viiet~~uline

terava telk-

kiivriga torn, esifassaadil eenduvad risalii t ja polügonaalne erker, tagaküljel väljaehitis. Peauks on sebitatud torni ja keskrisaliidi vahele.
Rikkalik dekoratiiv.ne viimistlus on inspireeri tud peamiselt
gooti arhitektuuri vormivõtetest - tornikestega kujundatud astmikviilud, profileeringutest ja konsoolkaaristust koosnevad karniisid
iseloomulikud ukse- ja aknapii.rded - , kuid üldkavatises on edutavad ka mitmed mõjutused sajandi alguse juugendarhitektuu rist.
Ruumiplaneering baseerub hoonet pikuti läbivale keskkoridorile. Kaasajal on interjöörid tunduvalt .muutunud, vaid osati on
säilinud stukkdekoori, algset parketti jne.
Hoone on heas teillülises seisundis ning kasutusel

invaliidi~

dekoduna.

cj fotod:
1. Peahoone. Vaade esiküljele.
Koosiaj ad: KRPI grupijuht, ajaloolane
VAlViKI juhtiv inspektor

A.Hein
K. Tilk

1 . Mõisa nimi:

K a b a 1 a

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i

s

3. Asukoht: Paide raj. Ollepa k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Kabala 8-kl. kool, kolhoos "Leninlik fee"

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone, ait
b) põhjendused:
Kabala mõisa peahoone on Paide rajoonis suuremaid ning
juba ehitamise aegu 1774.aastal märgiti, et ta on ka "üks ilusamaid 11 • Hoone kuulub Kesk-Eesti varaklassi tsistlike mõisamaj ad e
rühma: suhteliselt pikaks veni ta tud kahekorruseline korpus,
kõrge poolkelpkatus, nõrgalt eenduvad kesk- ja otsarisaliidid on
rõhutatud liseenide ning pilastritega. Risaliidid on kroonitud
kolmnurkiron toonid ega, keskmine on kõrgendatud korrus kõrgemaks.
Horisontaalselt

liigendavam~

hoonet korruste vahevöö ning lai

profileeritud räästakarniis. Läbitöödeldumatest detailidest nimetatagu pilastrikapiteele, millistele teame sarnaseid mitmes
ümberkaudses mõisas.
Ruumilahenduse leiame varruclassitsistlikele mõisahoonetele
tüüpilise - telgsümmeetriline kavatis, alakorrusel võlvitud maj andusruumid, ülakorrusel esindustoad. Avar vestibüül ristservjoonvõlvidega on oma historitsistliku paneelviimistluse saanud
19.sajandi lõpul. Samast algav suurejooneline peatrepp on väljapeetud samalaadses kujunduses. Ülakorrusel märgitagu rokokoovormides akantusdekoori saali laes, terviklik on endise kabineti
maalitud paneelidega kujundatud interjöör. Eraldi märkimist väärivad mitmed luksuslikud abjud ja kaminad, neist üks on ehitud
I~
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neorokokooliku rippdekoori ja kunstmarmoriga, teine jäljendab
saksa hiliskeskaegseid kahhelahjusid.
Hoone on heas tehnilises seisundis ning kasutusel koolimajana alates l922.aastast.
Peahoonega võib samasse perioodi dateerida mitmeid kõrvalhooneid. Ansamblilisuse seisukohalt on olulisim pikk ait, mis
on kujundatud härrastemajale sarnaste pilastritega. Varemalt
asetses analoogilise kujundusega tõllakuur peahoone esise väljaku vastasküljel, moodustades sellega esindusliku cow:z d'honneuri
Ait on heas tehnilises seisus.
e) fotod:
1. Peahoone. Vaade esifassaadile.
2. Peahoone rõdu võre.

, ....
_

3. Fuajee tugipiilarid.
4. ]'ragment kabineti seinad ekoorist.

5. Neorokokoostiilis kamin.
6. Kahhelahi.
7. Ait peahoone esise väljaku tiival.

Koostajad:
KRPI grupijuht, ajaloolane
VAI~lKI juhtiv inspektor

A.Hein
K. Tilk

\

'\

1

•
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•
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•
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1. Mõisa nimi:

K a r

2. Mõisa liik:

peamõi s

i n u

mõ i s

3. Asukoh t: l?aid e raj. Järva- J aarli k/n.
4. Valdaj a, kasuta ja: Karinu 8-kl. kool.

5. Kaitse alla võetav ad hooned :
a) ettepan ekud:
peahoo ne
b) põhjen dused:
Karinu mõisa varakl assitsi stliku s stiilis peahoo ne on
valminu d 18. saj andi lõpul. Sümmeetrili~e põhika vatiseg a kõrges t
kelpka tusest vormitu d väheld ane hoone on ilmesta tud üsna nappide, kuid maitse kate detaili dega: rustikk vaadri tega kujund atud
nurgad , profile eritud räästa - ja viiluk arniis id, keskos a on
markee ri tud kolmnu rkfront ooniga kaetud väljae hitiseg a. Peasis sekäiku kujund ab lai terasst repp, millel e toetub neljas t taskaan alikust sambas t kantud rõdu. Viimas e lisami se aasta on mär gitud
sepisv õre keskos as 8Zuurs es vapik ilbis koos tähe ga R (=Rose n)
- 1821.
Esialg ne anfilaa dne ruumip laneeri ng on säilinu d osalis elt.
Jälgi tavad on mitmed dekora tiivdet ailid: mitmed barokl iku ornamendig a uksed, kannel eeritud tu biposti dega trepp jne.
Arhite ktuuri loolise st vaatep unktis t võime väita, et Karinu
mõisam a jas on ühildun ud Järvam aa 18.saj andi lõpuos a mõisaa rhitektuu ri iseloom ulikum ad jooned , mis on siin esitam ist leidnud
võluva intiim suse ning tagasih oidlikk use ga. Hoone te P~iline seisund on h ea ja ta on kooli käsutu ses.
e) f otod:
1. Peahoone. Vaade esikülj ele.
2. Hoone t agakül g.
3. Siseuk s peahoo nes.
Koosta j ad: I~PI grupij uht, ajaloo lane
VAMKI juhtiv inspek tor

A . H ~in

K . TJ..Lk

••
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· 1. Mõisa nimi:
2. Mõisa liik:

K o i g i

mõ i s

peamõis

3. Asukoht: Paide raj. Koigi k/n.
4. Valdajad, kasutajad: Koigi 8-kl. kool, kolhoos "Kalevipoeg"

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone, meierei
b) põhjendused:
Koigi mõisas väärivad arhitektuurimälest istena riikliku
kaitse alla võtmist peahoone ja meierei.
Esimene, ühekordne kivihoone, paelub tähelepanu oma tasakaaluetatud üldvormide ning peente detailidega. Hoonet katab
kelpkatus, esifassaadil eenduvad sümmeetriliselt kahekordne
kolmnurkviiluga krooni tud keskrisalii t ning madalamad segmentirontoonid ega kaetud külgrisaliidid. Viimaseid rõhutavad laiad
nurgaliseenid, kõik viilude karniisid on kaunistatud tiheda hammaslõikega. Keskteljal aseteevat sissekäiku kujundab neljast
taskaana orderis sambast koosnev portikus.
Hoone tagafassaad omab samaväärse stiilse lahenduse. Lisaks
on korruste vahevöö dekoreeritud peenelt modelleeritud kipsrosettide ja -girlandidega. Lõpuks .flaini tagu ka baroksel "t lainj a
viiluga katuseekent, mis on ainukesena säilinud pärast 196o-ndate aastate lõpul teostatud remonti. Siis likvideeriti ka 19.sajandi lõpuosas hoonele lisatud klaasverandad.
Ruumid on reaetatud keskkoridori baasil, ehitustüübile omaselt asub saal hoone keskel fuajee taga. Eraldi märkimist väärivad kunstiväärtuslikud rokokooliku ornamendiga kaunistatud siseuksed, millistest üks on säilinud fuajees, teine ülakorrusel.
Kirjeldatud on väga lähedased Sargvere mõisahoone (ehitatud
1762-1765) ustele.
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•

....

Kokkuvõtt ena saame Koigi mõisa peahoonet liigitada Kesk-Eestile omaste varaklas sitsistlik e mõisamaja de hulka, kuid
registreer ime ka mitmeid

barol~-stiili

elemente. Hoone on ehi-

tatud 177l.aast al ilmselt Tartust pärit ehitusme istri poolt.
Ehitist on 1923.aast ast alates kasutatud koolimaja na, tema
tehniline seisund on hea. Mõneti vääral t mõjub hoone ühele tiivale lisatud uus juurdeehi tus.
Kõrvalhoo neid omab mõis arvukalt, mitmed neist on säilitanud oma algsee kuju. Huvitavaim on meierei - ühekordne krohvitu
seintega paekiviho one, mille otsafassaa d on arvatavas ti 19.sajandi lõpul või 2o.saj. algul kujundatu d piduliku astmikfro ntoo
nina. Viimase dekooriele mendid - sümmeetr iliselt paiknevad tornikesed, jõulised kontrai:'or sid, tuulelipp viilu tipus - on ajen
datud kõrg-goot i elamuarhi tektuuris: t. Meier ei on ühendatud väravakaare abil lambalaud aga. Hoone on heas tehnilise s seisundis
e) fotod:
1. Peahoone. Vaade esiküljel e.
2. Hoone tagakülg.
3. Dekoratii vne korruste vahevöö peahoone tagakülje l.
4. Meierei. Vasakul lambalaut .

Koostajad :
KRPI grupijuht , ajaloolan e

A.Hein

VAI1.iKI juhtiv inspektor

K. Tilk

•

1. Mõisa nimi:

K o 1 u

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i

s

3. Asukoht: Paide raj. Türi k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Türi Näidissovhoostehnik um
5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone
b) põhj endused:
Kolu mõisa praegune peahoone on püstitatud pärast eelmise
mahapõletamist

l~o5.

aastal detsembris. Mõningatel andmetel on

selle historitsistlikus laadis hoone arhitekt E.Bernhardt
( 1852-1914).
Peahoone paikneb suure kahekorruselise liigendatud tellisehitisena Kolu jõe kõrgel nõlval. Teda katab madal viilkatue
laiade räästastega ning rikkalike räästapitsidega. Seinad on
liigendatud mitmete horisontaalsete tellistest vahevööde ning
karniisidega. Vertikaalsel t liigend avad hoonet nii esi- kui
tagaküljel jõuliselt eenduvad risaliidid. Peaissekäik on kujundatud etteulatuva portaalina, mille kõrget lameda kaarega ava
äär i s tavad n el j atahulised s amb &d, mis on kroon i tud laskepilusic
meenutavate liigendatud pindadega tornikestena. Hoone tagaküljel,paiknes varemalt avar palkon, millest on säilinud ainult
lai graniitrahnudest terrass ja

trepp~

Hoone sisemuses on tähelepandavaim läbi kahe korruse
ulatuv fuajee. Endisaegseid sisedetaile on säilinud vaid üksikuid.
Sellisena on Kolu mõisahoone iseloomulikuks näiteks 2o.
sajendi alguse mõisaarhitektuuri st. Tema väärtustena tuleb esi-
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le tõsta kaalutl etult liigenda tud üldkuju , stiilse t pinnakäsitlu st ning suurepä rast kokkuso bimist ümbritse va looduse ga.
e) fotod:
1. Peahoon e. Vaade esikülj elt.
2. Hoone tagakülg .

Koostaj ad:
KRPI grupiju ht, ajaloola ne
V.AI.IKI juhtiv inspekt or

.a. Hein

1. Mõisa nimi:

K ä r e v e t e

2. :Mõisa liik:

pe aroõis

mõ i

s

3. Asukoht: Paide raj. Ambla k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Aravete kolhoos

5. Kai ts e alla võetavad hooned :
a) ettepanekud:
ansambel - peahoone, ait, tall -tõllakuur, sild, dekoratiivvaasid
b) põhjendus ed:
Käravetes registreeriroa Paide rajooni ilusamaid ja terviklikumaid mõisaansambleid. Selle kavatises on selgelt tuntav
sümmeetriataotlus ning loodusliku situatsiooni arvestamine .
.Ansambli dominant, peahoone, on ühekordne kivihoone, mida
katab poolkelpkatus. Räästakarniis on lai, eenduv ning tugevalt profileeritud, vöötades kogu maja. Esikülje jõuliseroaks
aksendiks on keskteljal paiknev portikus, mille tugevalt ettetoodud kolmnurkirontooni kannavad neli hästiproportsionee ritud
tõskaana orderis sammast.
Idaküljele on 19.sajandi lõpuosas ehitatud poollahtine
rõdu. Samast perioodist pärineb ka hoone lõunaotsala lisatud
puidust juurdeehitus. Viimased häirivad tunduvalt hoone varasemat sümmeettilist ja tasakaalustatud üldkuju.
Maj as leiame mitmeid kunstiliselt huvipakkuvaid detaile:
rokokooliku dekooriga uksi, mõned ruumid on ühendatud sammastega ääristatud läbipääsudega jm. Kirjeldatu põhjal võib väita,
et hoone on ehitatud ilmselt 18.sajandi lõpul.
Ait ja tall-tõllakuur peahoonest ida pool asuva avara väl
jaku külgedel on kujunduslikult peahoonest isegi suurejoonelisemad ning kuuluvad sellistena kunstipärasemata abihoonete
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hulka vabari igis. Mõlema hoone välisk uju on peaaeg u analoo giline:
massii vsetes vormid es kivieh itused , vormitu d kõrge poolke lpkatasega ning avatud samma slöövia lusega väljak u poole. Räästa - ja vii
lukarn iisid on detail irohke lt modell eeritud , seinapi nd kaetud rus
teering uga. Hoonet e otsafas saadid ee poolvi iludes paikne vad suured
segmen taknad, milled e jaotam isel on nagu löövia lusteg i puhul kasutatud taskaa na orderi s sambai d. Küpse klassi tsistli ku stiili
näidet ena on hooned dateer i tavad 19. saj andi esimes e poole keskossa.
Sild ansamb li keskte ljel on korral iku graniid itöö kena näide. 'I'a on aj astailld kaare lü.kuki vil aastaar vuga 1877.
Aia dekora tiivvor midena vääriv ad kaitsm ist ka kaks suurt
betoon vaasi peahoo ne portik usepoo lsel küljel . Nad pärinev ad arvatavast i käesol eva sajand i alguse st.
Kõigi kirjeld atud objekt ide tehnil ist seisun dit võib lugeda
heaks. Viimas e külast use aja~ 1979.a asta novemb ris käis peahoo nes
kapi taalrem ont.
e) fotod :

1. Peahoo ne. '~aade pargif assaad ile.
2. Verand a peahoo ne idafas saadil .

3. Vaade aidale . Esipla anil kivisi ld.
4. Ait.

5. Tall-tõ llakuu r.
6. Peahoo ne. Siseuk s.
7. Peahoo ne. ~aali vaade.
Koosta jad:
KRPI grupij uht, ajaloo lane

A.Hein

VMrJ.KI juhtiv inspek tor

K. Tilk

,..

,

,.

---- --- ---

,

l. Mõisa nimi:

L au p a

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i s

3. Asukoht : Paide raj. Türi k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Laupa 8-kl. kool
5. Kaitse alla võetavad hooned:5
a) ettepaneku d:
peahoone
b) põhjendus ed:
Laupa peahoone kuulub meie mõisaarh itektuuri kaunimate
näidete hulka. Hoone valmis I maailmasõ ja eel. Varemalt siin
asunud barokse murdkelpk atusega härrastem aja põletati maha 19o5.
aasta detsembri s.

.,.

Uus elamu püstitati erakordse lt luksusliku na. Keskosa on
kahekorru seline, tiibosad madalamad , h oonet vormib kõrge

mansard~

katus ning lainjalt voolitud fronto on. Esifassaa dil eenduvad ühe
korruseli sad rõdudega väljaehitu sed, hoone tagant laskub jõele
lai trepp.
Hoone dekoor on pillavalt külluslik : seinad on liigendatu d
pilastri te ning liseenid ega, nende vahele on seotud kip svanikud,
maskaroon konsoolid toetavad rõdusid, keskfront oonil ripuvad roosgirlandid ja põimuvad · akan tuslehed . Enamus neid mo"tiive on omandatud rokokoos tiili repertuaa riumis t, kuid nend e käsililuse s on
tunda ilmseid mõjutusi

juugendarhite~tuurist .

Rokokoo kõrgendat ud emotsiona alsus ning mänglev graatsili sus sobis suurepära selt sajandi alguse maitsekon tekmti, seostus
tollase gründen tumliku püi.i.dluseg a maalilisa le esinduslik kusele.
Kunsti teaduses nimetatak se seda praktikat neorokoko oks ehk teiseks rokokooks . Laupa mõisa peahoone on kavandatu d silmapais tva
meisterlik kuse ja kvaliteed i ga. Võrreldav at dekoorikü llust ei

- 2 -

leia me üheski Eesti tolle periood i mõisas. Kujundu sviis on väga
lähedan e saksa arhitek t 'Paul Schultze -Naumbu rgi (1869-19 49) vilj eldud arhitek tuurilaa dile.
Hoone sisemus on remontid e käigus oma algsed interjöö rid
enamast i minetan ud. Siiski leiame mitmeid huvitav aid detaile näiteks juugend vormide s kahhelka minad, säilinud on lakitud siseuksi, seinakap pe jms. Märkame ka mitmeid ka.heküm nenda sajandi
arhitek tuurile ainuoma seid võtteid - klaasitu d laega trepikod a,
on säilinud endisaeg sed liftikap id, keskküt teradiaa torid jne.
Hoone on 1922.aa stast alates kooli käsutus es ning tehnili selt heas seisund is. Ka park on korras hoitud, kuid kahjuks on
alla lastud mõisama ja tagune Pärnu jõe paisjärv , mistõttu on
kaduma läinud üks hurmava maid arhitekt uurivaa teid Eestis.
e) fotod:
1. 'Peahoon e. Vaade esifassa adile.
2. Hoone tagakülg .
3. Uks seinaka ppidest peahoone koridor is.

Koostaj ad:
KRI'I grupiju ht, ajaloala ne

A.Hein

VAMKI juhtiv inspekto r

K.Tilk

.,

-1

,

-1

-(

1. Mõisa nimi:

P u r d i

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i

s

3. Asukoht: 'Paide raj. 'Paide k/n.
4. Valdaja, kasutaja: V.I.Lenini nim. kolhoos

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
kabel
b) põhjendused:
Purdi mõisa pea- ja kõrvalhooned on riikliku kaitse all
vabariikliku tähtsusega arhitektuurimälestistena (vt.

ru~sv

Min.

Nõukogu määrus nr.346, l . aug. 1976, lisa nr.4, punktid 394, 395)
Arhi tektuurimäle stisena oleks vajalik arvestada ka Purdi mõisnike Ungenn-Sternbergide hauakabelit Anna kiriku juures mõisasse
viival teel.
Perekonna hauakabelit e seas on nimetatu Paide rajoonis vanim. Tegemist on 18.sajandi lõpule iseloomulikes barokkvormides
kõrge kiiverkatusega ning ruudukujulise põhiplaaniga väheldase
kivihoonega. Seinad on lihtsad, dekoorita. Selliseld barokkstiilis kabeleid teame nimetada mitmel linnakalmistul (Tartu J aani,
Tallinna end. Kopli ning Pärnu Vanal kalmistul), kuid mõisates
on neid säilinud haruharva. Kaalutletud proportsioonides ning
heas teostuses arhitektuurse väikevormina on ta omalaadne lisand
rikastamaks rajooni mõisaarhitektuuri üldpilti. Kabel on rahuldavas tehnilises seisundis. Viimase külastamise ajal oli ta
kasutusel põhuküünina.
e) fotod: Kabel. Vaade esifassaadile.
Koostajad: :rm.PI grupijuht, ajaloalane
VAMKI juhtiv inspektor

A.Hein
K. Tilk

'

l. Köisa nimi:

P 5 h j a k a

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i s

3 • .Asukoht: Paide raj. Paide k/n.

4. Valdaja, kasutaja: individuaalvaldus (Marie Tiik).

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone
b) põhjendus ed:
Põhj aka mõisamaja paistab Tallinn-Tartu maanteele. '!iegemist on väheldase hästiproportsäonee ritud kivimajaga

varaklassit~

sistlikust stiiliperioodist l8-l9.sajandi vahetuselt.
Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, mis omab eenduvaid prof'ileeritud räästakarniise, samalaadse lõikega on ka esifassaadi
keskrisaliidi kohal paiknev kolmnurkviil. Peasissepääs maja otsal on kaunistatud varaklassitsistlik u portaaliga: ukseava
tavad ümarad poolsambad, mille kapiteelidele toetub

ääris~

segrnendikuju~

line valgmik, uksetiivad on liigendatud hammaslõikeliste karniisi
dega ning :vihveldatud.
Interjööri leiame erakordselt terviklikult säilinuna. Märgitagu stiilseid uksi, ilusat laia soklit, profileeritud ülaääre
ning rihveldatud nurkadega valget kahhelahju, maja vanusele viitab mantelkorstna olemasolu.
Kirjeldatavat hoonet võime liigitada laialt levinud väheldaste ühe kuni kahe mantelkorstnaga arhailisemat laadi mõisamajade hulka. Põhj aka ei võlu nende seas mitte ainult oma pretsiisselt teostatud ja hästi säilinud detailidega, vaid ka tasakaalustatud üld vormi ning hästi vali tud asukoha ga. Hoone on ke skpärases tehnilises seisundis ja kasutusel elamuna.
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e) fotod:
1. Peahoone. Vaade esiküljele.
2. Hoone peauk s.
3. Fragment seinadekoori st.

Koostajad:
KRPI

grupijuht, ajaloolane

VAMKI juhtiv inspektor

'

A.Hein
K. •.rilk

...

1 . Mõisa nimi:

V o d j a

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i

s

3. Asukoht : Paide raj. Paide k/n.

4. Valdaja , kasutaja : Viisu sovhoos
5. Kai ts e alla võetavad hooned:
a) ettepane kud:

tööliste maja-vi inakeld er
· b) põhjend used:
Vodja mõisa rohkear vulistes t kõrvalh oonetes t pakub muinsus kaitsel ist erihuvi eelkõige viinava briku lähedus es paiY~ev töölistema ja-viina kelder. Hoone on ehitatud 18.saj. lõpule - 19.
saj. algupoo lele omaste s massiiv setes vormid es. r~Iaj a omab kõrge
sokliko rruse, teda katab poolkel pkatus. Esifassa adis

paiY~eva

peaukse ni tõuseb kõrge puittrep p, ukse ees on lahtine rõdu.
Sokliko rruse ruume vormivad rasked silinder võlvid on keskelt
toetatud madalam ate kaarteg a. Siin hoiti viina ja linnase id,
ülakorr ust kasutat i mõisatö öliste korterit ena.
Sellisen a väärib hoone kaitsmi st mitte ainult kui eripäras e
arhitek tuuriga ehitis, vaid ka kui iseloom ulik tunnusm ärk maaproleta riaadi elutingi mustest 19.saja ndil.
Hoone on rahulda vas tehnilis es seisund is ja kasutus el elamuna .
e) fotod:
1. Tööliste maja-vi inakeld er .

Koostaj ad: KRPI grupiju ht, ajaloola ne
VAMIT{I juhtiv inspekto r

A.Hein
K.Tilk

1. I\liõisa nimi:

Vä i n j ä r

2. l,iõi sa liik:

peamõis

V

e

mõ i s

3 • .Asukoht: Paide raj. Koeru k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Udeva sovhoos

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone
b) põhj endused:
Väinjärvele on ehitatud 19.sajandi teise poole historitsismi perioodi esinduslikumaid peahooneid Järvamaal. Kujundusel
on lähtutud tuudorstiilist, kuid dekoor on peamiselt järelklassitsistlik ning esineb mõjutusi ka neorenessansarhitektuurist.
Kauni tele terassidele rajatud suur kahekordne hoone on elavdatud
liigendustega, mis tekitavad talle mitmeid fassaade. Korrused on
eraldatud profileeritud karniisidega, millistest jõulisemon tugevalt eenduv konsoolkividele toetuv lai räästakarniis. Vertikaal
sust rõhutavad kõrge kaheksakandiline torn hoone ühel nurgal ning
laiad rusteeri tud nurgapilastrid. Väikedetailid est on hoidutud,
nimetada saame vaid peaukse kohal frontoonil paiknevat rüütlikiivri ning akantuslehtedega ääristatud Baranoffide aadlisoo
raidvappi. Märgitagu ka mitmeid laiu terrassitreppe.
Selliselt on saavutatud küllaltki maaliline, liigenduste
tõttu vaheldusrikas üldsiluett. Ruumid asetuvad hoone põhiosas
anfilaadselt kahel pool keskkoridori. Interjöör osutub väliskujundusest lakoonilisemaks. Kunstkäsitöödest saame nimetada
gooti taimornamendi ga kaunistatud treppi.
r,l aja tehnilist seisundit hindame rahuldavaks. Kahjuks kasutatakse teda vaid osaliselt korteritena ning mitmed ruumid seisavad tühjad ena.
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e) fotod:

1. Peaboone. Vaade loodest.
2. Hoone pargikülg.

Koostajad:
KRPI grupijuht, ajaloolane

A.Hein

V~~I

K.Tilk

juhtiv inspektor

