
25. JÄLGIMÄE mõis (Jelgimäggi). Rüütlimõis. 

Saue ~n, Saku Näidissovhoos (Keila kihelkond). 

Peaho~ on ühekordne keskmise suurusega puithoone, mis kae

tud laastukattega poolkelpkatusega, millel säilunud lai pro

iileeritud karniis peolviilu kelbakolmnurga all, kitsamad 

peolviilu külgedel. Viilud on kaetud vertikaalse vooderdusega, 

seinad aga horisontaalse laudistusega, mis laiadest laudadest. 

Hoone nurgad olid algselt kaetud püstlaudadega. Peolviilu all 

lauast vahekarniis (veelaud). Algseid aknaid ei ole säilunud. 

Külgseinte pinnal akende vahel ebakorrapäraselt paigutatud 

püstprussid, mis ilmselt hilisemad seinu tugevdavad põõnad. 

Hoone on omanud esifassaadil vasemal poolel suure puitveranda 

viilkatuse all ning samalaadse väiksema hoone otsafassaadil, 

mis aga ei ole säilunud. Hoones on alles üks mantelkorsten, 

mille massiivne piip katusel. 

Hoone võib pärineda XIX saj. I veerandist, ta on kasutu

sel korteritena ning halvas seisundis. 

Kõrvalhooneid on säilunud vähe, needki kas varemeis või ümber 

ehitatud. Omapäraks on, et mitmed eriotstarbega majandushooned 

on liidetud üheks pikaks hooneks (tall-laut-elamu). Tähtsamad: 

Tall-laut-töölistema~ - pikk paekivihoone, mille müüris kasu

tatud maakivi, seinad krohvitud osalt pritskrohviga, osalt 

silutud krohviga. Hoonet katab seintest kõrgem laastukattega 

poolkelpkatus, mille kitsaste räästaste all lihtsa profileerin 

guga kitsas räästakarniis. Talli osa on vanem, ilmselt veel 

XVIII saj. Ta omab keskteljel väga laia ja kõrge kaarega ukse

ava ning võrdlemisi suuri lamedaid aknaid, mis samuti kaetud 

kaarsillusega, kuid lamedaga, aknad on kahepoolsed 12-ruuduli

sed. Hoonega liidetud elamuosa võib pärineda XIX saj. keskelt. 
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Tema aknad on kitsad ja kõrged, 6-ruudulised. 

Küün on kõrge krohvi tud paekivihoone, .mis kaetud hilisema 

lameda viilkatusega, katteks laast. Ehitus võib pärineda XIX 

saj. keskelt. 

~ on väike, il.m.etu kujundusega, kus jälgitav teatav regu

laarsus: esiväljak ruudukujuline, ääristatud peahoone vastas

küljel pika tallihoonega. Majandushooneid eraldab väljakust 

puuderida. Maanteele suunduval teel allee. Peahoone taga väl

jak puudub, on vabades gruppides puid. Valdavad lehtpuud 

(vaher, saar), esineb aga ka kuuski. Park halvas seisundis ja 

tugevalt kahjustatud, risustatud, teedevõrk hävinud. 

Külastatud ja Pild istatud 1968. a. 



Jälgimäe mõis. 
Peahoone esikülg. 


