1. Mõisa nimi:
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2. :Mõisa liik:
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mõ i
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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

- 2 -

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
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