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128. TUULA mõis (Thula). Rüütlimõis . 

Keila ~n, Ääsmäe sovhoos (Keila kihelkond). 

Peahoone on pikk ühekordne paekivihoone, millest säilunud ~3. 

Algne ehitus omas lakatuba hoone otstel, ehitust kattis sein

test kõrgem poolkelpkatus, millel katteks S-kivi (on osalisel 

säilunud, osaliselt asendatud laastu-ja tõrvapapiga). Katuse 

kõrguse tingis eelkõige ta suur laius. Hoone räästa-, viilu

ja viilualuse karniisid on laiad ning profileeritud, räästa

karniisi all kulgeb kitsas vahevöö. Hoone aknad paiknevad eba

ühtlase rütmiga, kahe-, Uhe- ja*&~ kolmekaupa. Aknad (algsed) 

on seejuures kõrged, 6-ruudulised. Peolviilus asetsevad laka

tubade 2 akent omavad samu mõõtmeid, neid äär1stavad kitsad, 

väikesed, 6-ruudulised lakaaknad. Ka katusel paiknes varem ri 

da väikeseid segmentaknaid lakapealse valgustamiseks. Üks ta

gaküljel paiknevaid lihtsaid lauduksi (endine siseuks) omab 

kaheks jaotatud väljadel barokse liigendusega tahveldise. 

Hoonet võib seega lugeda varaklassitsistlikuks ehituseks 

XVIII saj. lõpust. Ta on hävimas, mõningaid ruume veel kasuta

takse kor terina ja laud ana. 

Kõrvalhooneid on mõisas suurel hulgal, mis peahoonega osali

selt ansamblilisas seoses. Olulisemad on: 

Laudad moodustavad suure, erinevatel aegadel rajatud hoonete

rühma, milles osa paikneb nelinurkeet sisehoovi moodustava su

letud hooneplokina vahekäikudega, osa aga maanteele orienteeri 

tud pikkade ehitustena. Nii on üks eraldiseisev ~lõhutud 

maakividest ning tellistega vooderdatud avadega, mis kaetud 

lamedate kaarsillustega. Hoonet katab lame, üleulatuvate rääs

tastega viilkatus. Hoone viilus ehitudaatum: ~ja tähed 

P.M. Aknad on suured, 16-ruudulised. Suure laudapleki dominee

rivamaks hooneks on krohvimata paekivist laut, millel väga 
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kõrge lakapealsega viilkatus. Selle viilu räästakarniis on 

kitsas ja profileeritud puitkarniis, viilu all aga astmeline 

karniis, mida toetab hammaslõiget meenutav konsooliderida. Ot

saseinas on kolm kaarpetikut, milles kaarega kuni 16-ruuduli

sed lameda kaarega aknad. Otsviilus, mis krohvitud, on aga 

kõrge teravkaareline lakauks. See ehi tu s võib pärineda XIX 

saj. II poole keskelt. 

Ait on väiksem paekivihoone, bohvi tud seinte ga. Hoonet katab 

kitsaste astmeliste räästakarniisidega viilkatus, mis jätkub 

ka otsviilu all. Tugevatesse puitlengidesse paigutatud ruudu

kujulised aknad omavad 12-ruudulise raami. Hoone võib pärineda 

algselt XIX saj. keskelt, hiljem rekonstrueeritud (katus eter

niidi alla ja muudetud räästad jms.). 

Meierei (?) on massiivne maakivist krohvimata ehitus, mille 

avade küljed ääristatud tellistega, avad on kaetud lameda 

kaarega sillustega. Tube on ka lakakorrusel, mille aknaid ots

viiludes ääristavad ümaraknad. Katus on kaetud kaasajal eter

niidiga, ta on üleulatuvate ~äästastega viilkatus, kusjuures 

otsviilude müür on katusest kõrgem. Hoone võib pärineda viima

sel t saj andivahetusel t. 

Kel~ on pea üleni maa-alune, kusjuures tema maapealset osa 

katab muldkate. Ehitatud paekivist ning tonnvõlviga. Võib pä

rineda veel XIX saj. algusest. 

Valitsejamaja (?) on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

kõrge viilkatusega (kutteks eterniit), millel kitsad üleulatu

vad räästad külgfassaadide s, viilus aga kitsas laudkarniis. 

Algseid aknaid on säilunud vähe, need on väikesed, 6-ruuduli

sed kitsad aknad. Hoonele on hiljem juurdeehitusena liidetud 

teisi majandus- ja eluhooneid, mis enamuses varemeis. Algne 

hoone võib pärineda XIX saj. I poolest. 
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Ait-kuivati (?) on paekivist, osaliselt krohvitud, juurdeehi

tusega liigendatud hoone, mis oli kaetud viilkatusega. Otsvii

lu all kitsas eenduv vahevöö, räästakarniisid puuduvad. Aknad 

on kitsad, kaetud lameda kaare ga. Hoone võib pärineda XIX saj. 

II poole algusest. Ta põles 197o.a. müürideni. 

Park asub peahoone ees paikneva avara nelinurkse väljaku taga, 

on seal tiheda, vabalt valitud istutusviisiga puistuna, põhili 

selt lehtpuudest. Esiväljakut liigendavad aga vaid üksikud va

bad puudegrupid, väljak on teedest liigendamata, juurdesõidu

tee kulges piki hoone esist kitsast ala. Boone taga paikneb 

suur puudega, osalt ka müiiridega piiratud aed. Maanteel mõisa 

suunas lühike allee lehtpuudest. Pargis ja allees domineerib 

saar ja vaher. Pargi seisund on ebarahuldav, tal puudub funkt

sioon, esineb metsistunud ja risustatud alasid. 

Külastatud ja pildietatud 197o.a. 



•.ruula mõis. 

Penhoone oLsvaade, 
säilinud osa. 

Tuula mõis. Laudad. 


