
1. Mõisa nimi: K ä r e v e t e m õ i s 

2. :Mõisa liik: pe aroõis 

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, dekora

tiivvaasid 

b) põhjendus ed: 

Käravetes registreeriroa Paide rajooni ilusamaid ja ter

viklikumaid 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 tuge

valt profileeritud, vöötades kogu maja. Esikülje jõuliseroaks 

aksendiks on keskteljal paiknev portikus, mille tugevalt ette

toodud kolmnurkirontooni kannavad neli hästiproportsioneeritud 

tõskaana orderis sammast. 

Idaküljele on 19.sajandi lõpuosas ehitatud poollahtine 

rõdu. Samast perioodist pärineb ka hoone lõunaotsala lisatud 

puidust juurdeehitus. Viimased häirivad tunduvalt hoone vara

semat sümmeettilist ja tasakaalustatud üldkuju. 

Maj as leiame mitmeid kunstiliselt huvipakkuvaid detaile: 

rokokooliku dekooriga uksi, mõned ruumid on ühendatud sammas

tega 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 suurejooneli-

semad ning kuuluvad sellistena kunstipärasemata abihoonete 



- 2 -

hulka vabariigis. Mõlema hoone väliskuju on peaaegu analoogiline: 
massiivsetes vormides kiviehitused, vormitud kõrge poolkelpkata
sega ning avatud sammaslöövialusega väljaku poole. Räästa- ja vii 
lukarniisid on detailirohkelt modelleeritud, seinapind kaetud rus 
teeringuga. Hoonete otsafassaadidee poolviiludes paiknevad suured 
segmentaknad, millede jaotamisel on nagu löövialustegi puhul ka
sutatud taskaana orderis sambaid. Küpse klassitsistliku stiili 

näidetena on hooned dateeri tavad 19. saj andi esimese poole kesk-
ossa. 

Sild ansambli keskteljel on korraliku graniiditöö kena näi
de. 'I'a on aj astailld kaare lü.kuki vil aastaarvuga 1877. 

Aia dekoratiivvormidena väärivad kaitsmist ka kaks suurt 
betoonvaasi peahoone portikusepoolsel küljel. Nad pärinevad arva

tavasti käesoleva sajandi algusest. 

Kõigi kirjeldatud objektide tehnilist seisundit võib lugeda 
heaks. Viimase külastuse aja~ 1979.aasta novembris käis peahoones 
kapi taalremont. 

e) fotod : 

1. Peahoone. '~aade pargifassaadile. 

2. Veranda peahoone idafassaadil. 

3. Vaade aidale. Esiplaanil kivisild. 

4. Ait. 

5. Tall-tõllakuur. 

6. Peahoone. Siseuks. 

7. Peahoone. ~aali vaade. 

Koostajad: 

KRPI grupijuht, ajaloolane 

V MrJ.KI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K. Tilk 
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