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102. RAHULA mõ!ä (Rahhola). Rüütlimõis. 

Saue ~n, Saku Näidissovhoos (Keila kihelkond) . . 

Peahoone on ühekordne keskmisee~ ~uurusega puithoone, millest 

lammutatud ~3 (saal). Hoone on osaliselt kellerdatud. Ta on 

kaetud lihtsate laudkarniisidega ja laastukattega viilkatuse

ga, millel otsviilus karniisidele lisatud ka profileeritud 

liiste. Viilu all on karniis krepitud. Seinad on vooderdatud 

vundamendi veelauast kuni akendeni aluslaudadeni püstvoodriga 

kõrgemal, alates vahekarniisist kuni räästani - horisontaal

laudistusega. Aknad on suured, 6-ruudulised ja paigutatud 

korrapäraste vahedega. Akendel on puitluugid ning nende kohal 

paikneb eenduv profileeritud ehissimss, mis kaunistatud puit

pi tsiga ja toetub nurkades konsoolidele. saali aknad erine sid 

(üks säilunud) teistest kõrge kaare poolest. Ka simss on siin 

asendatud murtud nurkadega kaarfrontooniga, mis samuti puit

pitsiga. Hoone keskteljal paiknev peauks on lihtsa, eklekti

lise kujundusega, jaotatud profileeritud liistudega kolmeks 

pinnaks. Ukse ees ki taas, madal trepp, ukse kohal lihtne me

tallist vari-viilkatus. 

Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keskpaiga ehituseks 

Ta on kasutusel korteritena ning säilunud osa on rahuldavas 

seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, paiknevad valdavalt pargi 

äärtel, orienteerituna teele ja ei ole peahoonega seotud. 

Valitsejamaja on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud kit 

saate profileeritud räästakarniisidega poolkelpkatusega (kat

teks eterniit). Karniisid poelviilu all krepitud. Hoone on 

proportsioonidalt väga kompaktne ehitus. Aknad paiknevad F&gQ 

reeglipäraste vahedega, algsed ei ole suured, 6-ruudulised. 
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Uks omab valgmiku, on vooderdatud kalasabamustris laudistuaeg 

Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt. 

Kuivati on lõhutud maakividest väike ehitus heas müüritehni

kas seintega, kus kasutatud avade külgedel telliskive hambuva 

ladumisviisiga. Avad kaetud lameda kaarega sillustega, uksed 

seejuures kalasabamustris kattelaudadega. Hoone katus on üle

ulatuvats räästastega viilkatus, mille sarikajalad ja sarikad 

kandvad konsoolid on kujundatud. Katteks on kaas~jal eterniit. 

Hoone võib pärineda XX saj. algusest. 

Kelder on pooles ulatuses maapealne. Ta on la~~d paekivist, 

viilud on krohvitud ning pealt kaetud poolkelpkatusega, kat

teks laast (osalt juba eterniit). Võib pärineda XIX saj. kes

kelt. 

Meierai (?) on väike, kuid kõrge ühekordne krohvitud paekivi

hoone, millel laastukattega viilkatus. Omab kitssid astmelisi 

räästakarniise külgfassaadides, mis viilu all krepitud. Aknad 

on väikesed, 6-ruudulised. Korsten jookseb otsaseina pinnal 

keskteljel, ta on lao tud seinaga ühiselt. Hoone võib pärineda 

XIX saj. II poole keskelt. 

Ait on väike krohvitud paekivihoone, kaetud seintest kõrgema 

kelpkatusega, millel kitsad, üleulatuvad räästad, katteks on 

eternii t. Hoonel puuduvad aknad. Ehitus võib pärineda XIX saj. 

algusest. 

Küün on pikk krohvi tud paekivihoone, mille viilud on rõhtlauda 

dest. Katus on laiade, üleulatuvats räästastega viilkatus, mil 

lel viimane sarikapaar koos pennidega avatud, sarikajalad ku

jundatud. Katteks on laast. Hoone võib pärineda XIX saj. II 

poole keskelt. 

Laudad on pikad hooned, millest säilunud üks paekivist krohvi

tud ehitus viilkatuse all, kaasajal ulatuslikult rekonstrueeri-
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tud. Teisi ehitusi ei ole säilunud. Võib pärineda XIX saj. 

II poolest. 

Ait-elamu? on väike, kuid massiivsete proportsioonidega kroh 

vitud paekivihoone, mis kaetud lameda poolkelpkatusega, kat

teks laast. Räästad ulatuvad üle väga kitsalt, vaid külgfas

saadide s, otsviilus on seinapinnaga tasa. Hoone aknad on väik 

sed ja väga kitsad, 6-ruudulised, kitsad on ka uksed. Hoonet 

võib lugeda XVIII saj. II poole ehituseks, ta on poole ulatu

ses sisse langenud. 

Park on keskmise suurusega, vabakujulise planeeringuga, kus

juures puud võrdlemisi ühtlaselt jaotatud pargi pinnale, kui

gi paiguta tud kontrasti arvestavalt. J? eahoonet ümbritseb väik

sem avatud ala, mis esiküljel lõpeb tiigiga. Selles ka saare

ke. Peahoone taga paiknes ehisaed. Pargis peale domineerivate 

vahtra, saare, pärna ka mõni tihedam kuusegrupp ja lehised. 

Maanteelt mõisa suunas lühike alleelõik. Pargi seisund ebara

huldav, palju tormikahjustusi, risustust. 

Külastatud ja pildiatatud l97o.a. 



Rahula mõis. 

Peahoone esikülg. 

llahula mõis. 

Peahoone tat;akülg. 


