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-
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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
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