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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
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