1. Mõisa nimi: M u r a s t e

mõ i s

2. Mõisa liik: peamõis
3 • .Aadress: Harju raj. Harku k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Muraste Lastekodu

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone
b) põhjendused:
Muraste mõisa peahoone on 19.sajandi teise poole historitsistliku mõisaarhitektuuri silmapaistev näide. Kõrgel soklil paiknev kivihoone on kahekordne. Hoone arhitektuuris esineb nii järelklassitsistlikke kui ka uusrenessanslikke stiilielemente. 'P eafassaadi kujunduses domineerib klassikaline sümmeetriataotlus; analoogiliselt on .kujundatud ka otsafassaadid.
Hoone tagakülje kujunduses leiame aga ilmsaid mõjutusi renessanslikust arhi tektuurist: fassaadi keskosas lõikub seinapinda
kõrge kaaristu, fassaadi vasakult tiivalt tõuseb neljakorruseline ruudukujulise põhiplaaniga torn.
Hoone sümmeetriliselt asetuvarl keldriruumid on kaetud
servjoon- ja silindervõlvidega, esimese ja teise korruse interjöörid on lahendatud järelklassitsistlikus laadis.
Ilmekas on laia paekivi trepiga polügonaalne trepikoda
- vestibüülis t lahutab teda azuurne klaasi tud vahe sein. Viimane on tisleritöö meisternäiteid.
Esindusruumid asusid alumisel korrusel. Pidulikemaks
ruumideks on hoone keskosas paiknevad vestibüül ning saal.
Saali ümber paiknesid elutoad, ma gamistoad paiknesid teisel
korrusel.
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:rvli tmes alakorruse ruumis on säilinud profileeri tud lae-

karniise, alles on kamin, ühes ruumis näeme tervet seina täitvat baroksete voluutidega raamatukappi . Ülakorruse ruumide kujundus on lihtsam. IV'1ärgitagu siiski taskaana orderis poolsammastega kujundatud rõduukseavas id.
Muraste mõisamaja ehitamisajak s võib lugeda 188o.aastaid .
Märgime, et hoone arhitektuuri on seostatud mitmete samal ajal
rajatud mõisamajadeg a Eestis -näiteks Kaagjärve mõis Valga
rajoonis, Väinjärve Paide rajoonis (A.Hein, Muraste mõisaansambli rekonstrueeri mise ajaloolised eritingimused , Tallinn 1979).
Vaadeldavas 6TUpis on Muraste aga kahtlemata üks stiilsemaid
ning huvipakkuvam aid arhitektuurin äi teid.
Momendil on Muraste mõisaansambe l rekonstrueer imisel. Ho one
lõunafassaad ile on liidetud koridorisüste emiga ühendatud juurdeehitus. Ka nimetatu kujundab suurepärase arhitektuurin äite. Kujuneb uus ansambliterv ik, kus uus arhitektuur, minetamata talle
eriomast materjali ja vormi taju, lähtub vana hoone kunstilisest
lahendusest. Seega ei välista uus hoone vanas arhitektuuris peituvaid väärtusi, vaid vastupidi mingi sisemise loogika läbi
lähtub viimastest, ühendab endas kaks erinevat stiiliepohhi lS. saj andi roman tilis-dekor atii vsuse nüüdisaegse funktsionaal sest arhitektuuri käsitlusest lähtuvate põhimõtetega . Muraste
mõisaansambl i rekonstrueeri miskavasid (osaliselt juba teostatud)
võib lugeda üheks paremaks uue ja vana ühendamise näiteks kogu
meie tänases arhitektuurip raktikas.
e) fotod:
1. Peahoone. Vaade aiafassaadile .
2. Peahoone. Vestibüül.
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