
27. VANA-KARJAKüLA mõis (Alt-Hohenhof). Rüütlimõis. 

hlooga k/n, Karjaküla sovhoos (Keila kihelkond). 
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Peahoone on ühekordne keskmise suurusega kivihoone, millel 

lakakorrus täielikult teise korrusena välja ehitatud, hoone 

keskteljel pealeehitusena, mille katus ristub põhikorpuse 

katuseharjaga samas tasandis. Pealiaehituse külgedel on aga 

valja ehitatud mansardkorrus. Hoonet katab murd-poolkelpkatus, 

millel katteks kaasajal eterniit. Katuseräästad, samuti kar

niis mansardil katuse murrujoonel ning viilukarniisid on een

duvad laudkarniisid, lihtsa profiiliga, seejuures on karnii

sid krepitud pealiaehituse kolmnurkviilu all mõlemis fassaa

dis, samuti otsviiludes peolviilu all ja manaardkatuse murru

joonel. Hoone otsafassaadidel on krohvitud peale kivist ala

korruse seinte ka puidust poolviil. Esi- ja tagafassaadides 

on krohvi'tud alumine kivikorrus ja tagafassaadi pealisehi tuse 

kolmnurkviil. Esifassaadi pealiaehitus on vooderdatud kala

sabamustriie lähedaselt voodrilaudadega, kusjuures akende 

aluslaudade joonel kulgeb kitsas laudkarniis, teine selline 

kulgeb viilu all krepitud eeneuvate räästakarniiside joonel. 

Aknad paiknevad korrapäraselt, on kitsad ja kõrged, 6-ruudu

lised, manaardkorrusel samades dimensioonides, kuid 4-ruudu

lised. Teise korruse aknad on piiratud piirdelaudadega, esi

fassaadi pealiaehituse akende kohal on ka kitsas sims. Man

aardkorruse akende väljaehitused on kaetud kolmnurkfrontooni

dega, millel katusekarniisiga analoogsed viilukarniisid. 

Hoone tagaküljel paikneb suur puitveranda, mis klaasitud 

kõreete akendega. Verandat katab kelpkatus, millele peale 

ehitatud teisele korrusele veel väike klaasitud veranda peale 
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ehituse kesktelje kohal. Ka see veranda omab lameda kelpkatu

se. Veranda alakorruselt laskub parki kitsas kuid kõrge kivi

trepp, mille kohal väike varikatus. Selle viilkatuse ääred 

lihtsa puidust ehispitsiga. Veranda alakorruse aknad keeruka, 

tiheda ruudustikuga. Veranda pealeehitus võib olla hilisema 

päritoluga, ka ta aknad on lihtsamad. Lahtine eeskoda on ka 

hoone otsal, tema kelpkatust kannavad lihtsad puittulbad. 

Hoonele on kinnitatud esiküljele mälestustahvel Ed.Vilde

le kirjaniku reljeefiga, kes elas siin 1882-83, 1886-87 ja 

1892-93.a. Hoone pärineb ilmselt XIX saj. lõpuveerandist, kuid 

mõningaid ümberehitusi on ilmselt teostatud ka käesoleva sa

jandi alguses. Hoone kasutusel korteritena ja on heas seisund' 

Kõrva~neid praktiliselt ei ole algsel kujul säilinud, üksi

kud ümberehitatud hooned paiknevad hajali. Olulisemad on: 

Ait (?) - pikem paekivihoone, mille seinad õhukese krohvikihi 

all. Hoonet katab üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks 

eterniit. Uksed on lihtsad, horisontaalvoodriga. Hoone võib 

pärineda XIX saj. lõpust. 

Ait samal joonel eelmisega on krohvitud paekiviehitus, eelmi

sest kõrgem. Hoonet katab samuti viilkatus, katteks kaasajal 

eterniit. Katus omab kitsa astmelise räästakarniisi, mis ots

viilude all ?~epitud. Viilud löödud püstlaudadega. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Park on võrdlemisi suur, kuid üldiselt avara planeeringuga, 

läheb märkamatult üle looduslikuks männi- ja tammemetsaka. Põ

hiosa pargist asub peahoone ees, kus ka ringväljak, kuid see 

pargiosa on kaasajal ehitustegevusega oluliselt moonutatud. 

Feahoone taga puud tihedaroa istutusviisiga, reljeef laskub 

ning hoone ülakorruselt avanesid kauged vaated Keila jõe lammi 
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le. Kasutatud põhiliselt lehtpuid (saar, vaher, kask), rikka

likult ka dekoratiivpõõsaid, eriti peahoone ümbruses. Pargi 

säilunud osa seisund halb, park pooleldi ~unktsioonita. 

Külastatud viimati 1974.a., pildistatud 197o.a. 



Vana-Karjaküla mõis. 

Peahoone esikülg. 

V an a-Kar j aküla mõis. 

Peahoone tagakülg. 


