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58. KÄÄSALU /$ala/ ~ ( Käsal). Kõrvalmõis, ku.ulus Joa mõi
sa juu.rde. 

Klooga ~n, Vasalemma sovhoos ja pioneerlaager (Keila ki
heldkond). 

~~ on keskmise su.urusega kahekordne paekivihoone massii 

sete proportsioonidega. Ehitust katab laia profileeritu.d rääs 

takarniisiga ja murdsarikaga kelpkatus, millel kaasajal kat

teks eternii t. Katuse harja nurkadel paiknevad kaks massiiv

eet korstnapiipu. Säilunud on äksik sepistatu.d tugi veesüliti 

all hoone nurgal, süli ti ise pole säilunud. Tugi on kujund a

tud baroksete spiraalide ja taimemotiividega. Hoone esifas

saadi seinapind on liigendatud väga tagasihoidlikult eendatud 

kesk- ja kü.lgrisaliitidega, millest keskrisaliit on kaetud 

madala kolm.nurkviiluga, külgrisaliidid aga markeeri tud lame

date liseenidega, mis tõusevad madalalt soklilt. Keskrisaliid" 

kolmnurkviil on ääriststud räästakarniisi vorme kordava kar-

niisiga, viilu alune karniis on samuti profileeritud, kuid 

ki tsam. Viila tippu kroonib metallist vaas. Otsa- ja tagafas

saadid on erilise kujunduaeta. Aknad on saured, kõrged, 6-ruu

dalised, akende kohal paiknev trapetsikuj uline lai sillus on 

seinapinnast eendatud. Esifassaadi aknad paiknevad teatava 

rütmiga: keskrisaliidi alakorrusel paikneb keskteljal pe~ks, 

mis ääriststud kahel pool kitsaste ühepoolega akendega. Tei

sel korral on keskmine aken kahepoolega, teda äär1stavad sama 

ti ühepoolega kitsad aknad. Külgrisaliitides on üksikud, teis 

test eraldatu.d aknad, risaliitide vaheliatel seinapindadel 

aga rühmitatud aknad. Teistes fassaadides nii selgepiirilist 

rühmitamist ei esine, küll aga kõikides fassaadides korruse 

akende reas puuduvat asendab petikaken. Peauks on kõrge kaare 

ga avaga, mille aegmantava täidab kiirtekujulise raamistikuga 

vaJ.gmik. Uks ise on lai, kahepoolega, ilmekas barokkuks vasta 
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valt liigendatud ja plastilise kontuuriga piirdeliistudega 

ääristatud tahv!ldisega, mis lainja kaarega vahekarniisiga 

jaotatud kaheks. Alumiste tahvlite pinnad on rikkaliku profi

leeringuga ja eenduvad. Ulemistel tahvli tel esineb ülaäärel 

merikarbi motiiv. Ukse vahesammas on lõpetatud barokliku ka

piteeliga. Ka ukse ülaäär valgmiku all on lõpetatud lainja 

kaare ga. Ukse ees on keskrisaliidi laiuselt lahtine varika

tus, mida toetavad 4 paari ti asetatud doskaana orderi sam.mast 

jõuliatel baasidel ja pjedestaalidel. Kapiteeli abakus ulatub 

arhitraavist tunduvalt üle. Varikatus on lame, ühepoolse kal

dega ning omab puidust profileeritud karniisi. Hoone ruumid 

on antilaadses süsteemis, kusjuures peakorruseks on teine 

korrus. Esineb peegelvõlviga lagedega ruume. 

Hoone on seega teostatud barokkstiilis, pärinedes ilm

selt XVIII saj. II poole keskelt või viimasest veerandist. 

Hoone on kasutusel pioneerlaagri keskusena ja on heas seisun

dis. 

Kõrvalhooneid on säilunud võrdlemisi vähe, needki on suuresti 

kaotanud oma algse ilme. Olulisemad on: 

Ait-elamu(?) on massiivaeta proportsioonidega krohvitud pae

kivihoone, mis kaetud kõrge laastu- ja eterniitkattega pool

kelpkatusega. Omab astmelisi laiu räästa- ja viilukarniise, 

mis viilude all krepitud. Hoone võib pärineda XVIII-XIX saj. 

vahetusel t. 

Tööliste maja on väike krohvitud paekiviseintaga ehitus, mis 

kaetud madala poolkelpkatusega, katteks laast. Vähesed aknad 

on võrdlemisi suured, 6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX 

saj • kesk el t. 

Küün on paekivist, õhukese krohvikattega hoone, kaetud sein-
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teat kõrgema poolkelpkatasega, katteks laast. Võib pärineda 

XIX saj. I poolest. 

Tualik on hollandi tüüpi paekivist krohvitud saintega ehitus, 

mille esimene, teenindusrõduni ulatuv korrus on silindrikuju

line, kõrgemal kaks korrust aga pudeljalt koonilised. Hoone, 

millest säilunud vaid kiviosa, võib pärineda XIX saj. I poo

lest. 

Park on keSkmise suurusega, avar ja tormidaga kaotanud enamus 

oma vähesest vabaplaneeringus puudegruppidest. Pargi puudega 

ala paikneb hoone -ees, kus nooremate pu.ude hulgas märgatavad 

ka vanema regul.aarsema planeeringa jäljed. Nii äär1stavad 

peahoone keskrisaliiti 2 vahert, maanteel on puiestee jms. 

Vali taevaks puuliigike on pargia saar, vaher. Peahoone taga 

paikneb väike ehisaed, mis muutunud tänapäeval osaliselt vil

j apuuaiaks. Pargi seisum ebarahuldav. 

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1967.a. 
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