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97. fÖLLKttLA mõis ( Põllküll). Rüü tlimõis. 

Klooga k/n, Keila metskond (Harju-Madise kihelkond). 

Peahoo~ on hävinud vundamentideni. Neist järeldub, et hoone 

oli väiksem puitehitus. 

Kõrvalhooneid alles üksikud; paiknevad mõnes korrapärases~ 

rühmas. Olulisemad on: 

11 Suvemõis" pargis on ühekordne, osaliselt väljaehitatud laka-
-

korrusega rõhtpalkhoone, mille ristnurgaga laotud seinad on 

laudvoodrita. Hoonet katab kõrge S-kivikattega viilkatus, mil 

lel laiad, üleulatuvad räästad. Viimased viiludes ääristatud 

puitehispitsiga. Hoone viilud on rõhtlaudvoodriga ning nende 

pind on astmelise sisselõikega avatud rõduks. Viimane omab 

ballustraadilaadseP rinnatise. Viilukolmnurga tipus on laud

äärisaga segmentaken. Mõlemil hoone otsafassaadil on seinad 

samuti tugevalt taandatud, kusjuures viilualune P&PQ~ rõdu 

toetub tugevatele kensool taladele. Täiendavalt kannavad viilu 

äär t pui ttulbad, mis keskelt ümarad, baas ja ülaosa aga nel

j atahulised. 'rulpade vahel on madal laud tahvli test rinnatis. 

Ka hoone keskteljal katusel on väljaehitus viilkatuse all, 

mille hari on katuseharjaga samal kõrgusel. Väljaehituse sei

nad samuti rõhtpalkidest ning teda kattev katus esifassaadis 

tugevatel konsooltaladel tunduvalt eendatud. Väljaehituse 

kolmnurkne otsviil on laudkattega, temas on laudäärisaga seg

mentaken, millel kiirtekujulised raamid. Räästas ääristatud 

puitpitsiga. Hoone aknad ei ole suured, 6-ruudulised, omavad 

laiu piirdelaudu. Hoonel on õlivärviga daatumid 19o5-12 ning 

teda võib lugeda eklektilises laadis taJ.upoj a arhitektuuri 

motiividega XX saj. alguse ehituseks. fa seisund on halb, 

palju on moenutavaid ümberehitusi. 
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Laudad on kaks mitte suurt krohvimata paekivihoonet, millest 

ühel puhtalt tahutud paeplokkidest müürid. Hooned on ~aetud 

üleulatuvate räästastega ja laastukattega viilkatustega. Pa

remas müüri tehnikas hoone omab lameda kaare ga kaetud uksi, 

mille kohal eenduv simss. Vanem hõone võib pärineda XIX saj. 

II poole keskelt, teine sajandi lõpust või vahetuselt. 

Aidad (?) on kaks õhukese krohvikattega paekivihoonet, mille 

algsed katused olid poolkelpkatused, nüüd üleulatuvate rääs

tastega ja laastukattega viilkatused. Hooned võivad pärineda 

XIX saj. lõpuveerandist. 

Park on suur, 15 ha, ning on vabakujulises, hästi väljapeetud 

stiilis. Pargi keskel väike vabakujuline tiik, millest kaeva

tud mullast väike kõrgendik. Tiigi ja peahoone vahel vaba 

piirjoonega väljak, mis ääristatud lehtpuude kõrval ka eksoo

tidega: hobukastan, seedermänd. Lehtpuudest domineerivad tamm 

vaher, saar. Kontrastike on palju kuuaki (näiteks kunstlikal 

küngastel), mändi. Tiigi taga on tiheda istutusviisiga park

mets. Pargi seisund on halb, ta on funktsioonita, võsastunud, 

hooneatatud juhuslike abihoonetega. 

Külastatud viimati 197l.a., pildiatatud 1967.a. 
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Põllküla mõis. 

Pargimaj a. 


