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138. VOORE mõis ( ]1orby). Rüütlimõis . 

Saue ~n, Ääsmäe sovhoos (Keila kihelkond). 

Peahoone on väiksem ühekordne, tiibehitusega pikendatud kivi

hoone kompaktsete proportsioonidega. Hoonet katab kõrge, S

kivikattega poolkelpkatus, millel eenduvad ja profileeritud 

viilu- ja räästakarniisid. Hoone~ katusel paiknevai sümmeet

riliselt 2 karniiside ja vööga kajundatud korstnapitsi. Hoone 

esifassaadis on eendatud kaks kitsast (ühele aknale) väljaehi

tust, mis paiknevad äärest arvates teise akna kohal. Need süm

meetriliselt asetatud risaliithooned on kaetud madalata kolm

nurkviiludega, millede väljas segmentaknad. Viilud on ümbrit

setud karniisiga, mis kordab räästakarniisi vorme. Ka hoone 

paremale tiivale on püstitatud kitsas juurdeehitus hoone pi

kendusena. Tema sein on esifassaadis taandatud, tagafassaadiga 

samal joonel. Juurdeehitust katab lihtsate, kitsaste laudkar

niisidega S-kivikattega poolkelpkatus. hoone aknad on mitte 

suured, algselt 4-ruudulised, tagaküljel esineb kolmepoolseks 

laiendatud aknaid. Hoone tagafassaadi keskteljal on aeda ava

nev uks, mis ääristatud külgedelt lühikeste saintega ning lõ

petatud massiivsete doskaana orderi sammastega, mis kannavad 

väikest kolmnurkViilu. Algne viil ei ole säilunud, praegu on 

see püstlaudadest ja laastukattega. 

Seega võib peahoonet lugeda stiilseks klassitsistlikuks 

ehituseks, mis pärineb XVIII-XIX saj. vahetuseit või viimase 

algusest. Hoonet kasutatakse elamuna, ta on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, osa neist pai gutatud peahoonega seo 

tud ansamb lina, osa hajutatud. Olulisemad on: 

Valitsejamaja (?) on väike ning kompaktsete proportsioonidega 

paekivihoone, mis kaetud S-kivikattega, seintest kõrgema pool

kelpkatusega. Viilu- ja räästakarniisid eenduvad ja profileeri 
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Põhihoonete skeem. 

tud. Hoone keskel massiivne korsten (mantelkorsten algselt), 

mille piip karniiside ja vöödega. Aknad on kaasajal moonuta

tud. Tervikuna kordab hoone kujundus peahoone vastavaid detai· 

le ning ta on ilmselt üheealine peahoonega. 

Teenijate elamu vastasküljel on analoogiline ja samaealine 

eelkirjeldatuga. Mõlemad hooned paiknevad kaarjalt esiväljaku 

külgedel. 

Tall ja laudad moodustavad nelinurkse sisehooviga, külgedelt 

suletud hoonestusega ehitusterühma, milles domineerivad kaks 

paralleelselt asetatud kõrgemat hoonet. Kõik ehitused on kroh

vitud ja kivist. Esiküljel paiknev tall on pikk, laastukatte

ga kelpkatusega kaetud ehitus. Omab laiu, profileeritud rääs

takarniise. Hoone esifassaadi keskel on lai ja madal kolmnurk-

frontoon, mille karniisid kordavad hoone räästakarniise. Vii-

luväljas on suur segmentaken. Taoline aken on ka otsafassaadi~ 
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Teised esifassaadi aknad on nelinurksed. Hoone võib olla pea

hoonega üheaegne. Teised vahehooned a5a hilisemad. 

Ait vastasküljel on samuti pikk paekivihoone, krohvitud sein

tega. Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, katteks laast, räästa

karniisid kergelt eenduvad ja profileeritud. Ka sellel hoonel 

on esifassaadi keskel lai kolmnurkirontoon karniiside ja seg

mentaknaga. Teised aidaaknad esifassaadis on samuti segmentak 

nad kiirtekujulise raamiga. Akende vahel paiknevad nelinurkaed 

uksed, mis vooderdatud ruutkalasabas'voodrilaudadega. Hoone 

võib pärineda XIX saj. I veerandist, olles hästi tasakaalusta

tud proportsioonidega klassitsistlik ehitus. 

Kuivati on suur ja liigendatud maakivihoone, krohvimata müü

rid lõhutud maakividest, kividevahelist krohvi dekoreerivad 

kivikillud. Hoone on osalt kahe, osalt ühekordne, kaetud põhi

osades S-kivikattega viilkatustega, millel üleulatuvad rääs

tad. Avad on kaetud lamedate kaartega paekiviplaatidest tahu

tud sillustega. Üks suurtest ustest vooderdatud ruutkalasaba

mustris. Hoonel on tellistest neljatahuline karniiside ja vab 

astmega korsten. Hoone võib olla püstitatud kahes järgus XIX 

saj. lõpuveerandil, üks ehitusjärk dateeritud raidkiviplaadi

ga 11 1894, E.v.z.M. 11 

Rehi on väga pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud eterniit 

katte ga poolkelpkatuse ga. Sellel üleulatuvad räästad ja laud'a 

dest otsviil. Hoone nurki toetavad paekivist kontraforsid. 

LOone keskossa on küljele juurde ehitatud lõhutud maakividest 

krohvimata juurdeehitus, mis kaetud madala viilkatusega. Ots

viilus on tellistega ääristatud ümaraken ning tema all lai 

uks, mis kaetud lameda kaarega sillusega, ääristatud hambuva 

ladumisviisiga paeplokkidega. Hoone võib pärineda XIX saj. 

keskelt, juurdeehitus XX saj. algusest. 
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Küün on väike krohvitud paekivihoone, mis kaetud viilkatusega 
(sisse langenud). Küüni seinas on tihe rida kitsaid ja :Cõrgeid 
tuulutuspilusid. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Laudad (?) on kaks väikest eraldiseisvat krohvitud paekivihoo
net, mis kaetud lihtsate, laastukattega, osalt ka S-kivikatte
ga viilkatustega. Ühel hoonel pool seintest nuutidesse villi
tud rõhtpalkidest (on varisemas). Mõlemad ehitused võivad päri
neda XIX saj. II poole keskelt või lõpust. 

J? ark on suure, üle 150 a. vanuse männikuna-parkmetsana mõisa
südamiku ees, seetõttu hoonestetud ala on väga avar, väheste 
puudega. Kuigi puud paigutatud vabalt, on planeering (teed, 
aiad) võrdlemisi regulaarne. Sissesõiduteel männikus on kase
allee, poolringikujuline hoonetega piiratud esiväljak omab 
väljaku ringteega, peatee on orienteeritud peahoone keskteljele 
(saali akendele). Väljak on piiratud madala aiaga, millel mas
siivsed neljatahulised, plaadiga kaetud tulbad. Peahoone taga 
on väike aed, mis piiratud osalt müüriga. Selle tagaküljel 
keskteljel madal kunstlik kõrgendik, kus võis asuda pargipavil
jon. Vähesed puud (esiväljaku äärtel, majandushoonete vahel, 
aias) on rühmitatud hea valikuga (kuusk-vaher-kask). Parkmets 

hävis pea täielikult augustitormis. 

Külastatud ja pildiatatud l968.a. 
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