1. Mõisa nimi:

N u r m e

2. Mõisa liik:

peamõis

3. Aadress: Ha.r j u raj.

m õ i

N issi

s

k/n.

4. Valdaja, kasutaja: Saida sovhoos

5. Kai ts e alla võ etavad hooned:
a) ettepanekud:
väravehitus
b) põhjendus ed:
Nurme on üks stiilipuhtamaid ja kunstiküpsemaid varaklassitsistlikke mõisaansambleid kogu Eestis. 1789.aastal rajatud peahoone suurepärased proportsioonid, kõrgetasemeline dekoor ning viimistlus .:ee edavad esmaklassilis t meisterkond a.
Kahjuks on ehitis tehniliselt äärmiselt halvas seisukorras (hoone on aastaid seisnud kasutamata), mis ei võimalda kaitseettepanekute esitrunist.
Ansambliliselt kujundab peahoonega ühtse terviku väravehitis. Oletatavasti on ka see ehitatud 18.sajandi lõpukümnetel.
Viimasele viitavad hoone arhitektuuris esinevad varaklassitsistlikud jooned. Ehitis koosneb kolmest osast: suurest pea- ja
kahest väikesest jalgvä ravast. 18.sajandi arhitektuurile iseloo-

-

mulikud lameda kaarega avad on vormistatud lukukivide ga. Ehitise seinapinda

lii gendavad~

küllaltki tüseda lõikega pilastrid.

Väravehitise fassaadi ilmestab tri glüüf ide ga friis:i:- ning lai
profileeritud katusekarniis. Hoone on kaetud . lameda katusega .
Värava mõlemad pooled omavad analoogilise kujunduse, ehisvöö
kulgeb ka

väravmü~i

otstel.

Me ie mõi saarhitektuuri i:i.ldisel taustal võib Nurme vä ravehitist lu geda küllaltki ainulaadseks näiteks. 18.sajandile iseloomuliku regulaarse planeeringuelemend ina on väravehitiste
arv olnud tähelepandav c..l t suurem; kahJ.Uks on neis-e enamus aga
~
(..),.
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hävinu d. Harju rajoon is on värave hitised nimeta tu kõrval säilinud veel aimüt Kolga mõisas . Lisame , et 1 urme värave hitise
puhul on meil tegemi st teatud kindla 18. saj andi lõpukü mnetel
tuntud ehi tustüüb iga. (Vrdl. Eesti mõisaa rhitekt uuris näitek s
Lõlj&l a mõisa värave hitis Saarem aal.) Laiema lt seostub ehitis
aga kogu baroki ja klassit sismi perioo dil levinud väravho onetega, olles ehitust üübi üheks tagasih oidliku maks, ühtlas i ka
intiims eroaks näitek s.
e) fotod:
1. Peahoo ne. Vaade esifass aadile .

2. Peahoo ne. Keskr isaliid i stukkde koor.

3. Värave hi tis.

Koosta jad:

-

KRPI peaspe tsialis t
mõisaa rhitekt uuri alal

J . Maiste

VAMKI juhtiv inspek tor

K. Tilk

..

/j

