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12. INGLISTE mõi (Hac el). Rüütlimõis. 

Juuru ~n, In iste 8-kl. kool (Juu.ru k1helk nd). 

Peahoone on suur ahekordne kivihoone, millel kõr e soklikorrus 

nin esiküljel äljaehitatud mansardkorrus. ab tiibhoone vasa-

ku.l. tii val ta akU.ljel, mia ulatu.b k· u ele parki. eine tiibhoone 

on paremal tii al k1 t pikenduaena. Ho et ka ä a kõrge 

kelpkata , millel katteks salt eterniit, osalt katuseki"i ja 

laast. Par ipoolne tiibhoo e omab .madala, kuni põhihoone katus 

poole kõrgusen.i ü.ündi va kelpkatuae, parempoolne tiibebitus omab 

t1rdk lpkatuee, katusekatted on 1 stuga. .Räästakarniisid on 

eenduv d ja kitsal.t profileeri u.d. Ka soklil on kitsa sim a. 

oone seinapinnad on lii enda ud vä a ähe eendu ate lamedate 

lis enidega akende vahel ( põhikorpusel ja p.ar ipoolsel tiibhoo

nel). Hoone esif saaadi keskel v stibüüli kohal s a lai peale-

ehitu.s, mis kaetlld lameda katu a, räästa.karniisid on ee.nduvad 

nin prof1leeritud. Korruste vahel oli al selt neljale kensooli

le toetu rõdu., kon oolid a seejuures säilunud v · ikatuseks 

ehitatud rõdupõranda all. Konsoolid on voluudikujulised, kaetud 

altantuslehe a. Peaukse e te jääb kõr e sokliga lai pod.est, kust 

laskub lai kivi trepp. Ka tagafassaadi s keskel s uti ki taas väl

j aehitus, mis omab kõrge as ik.Viilu. kar ii side • Väljaelli tuse 

külgedel on uksed, mis toovad kogu põhikorpuse ta akQl e hõlma

vale terrassile. Valjaehitlls kohal on selles madal lai ki itrep 

parki. erruasi kõr e ääri on laotud kroh imat maakivis , 

omab laia karniisiga k tteplaadi. !repinurkadel on äärisel ma

dal kivitulbad. 

Hoone eau.ks on lai, tema algne tahveldis on hävinu.d, säi

linud on aga ukse kõrges kaares aegmantaken al.gmikuna, kus kiir 

t kuju.l.ine ruudustik. Vale;niku all on baro.k.ne lainjas ahekar

niis puidust, se juures profileeritQd. or il on ta väga lähe-
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dane Hagu.di peau.kse vahekarniisie;a (ilmselt sama .meister). Xa

hel pool peaust on kõrged ja kitsad vestibtUiliaknad 10 ruudu a. 

Pealeehitasel peaakse kohal on samati kõrge kaare a uks-aken 

pääsuks rõdu.le, samuti on kitsad äär1stavad aknad. Hoone tei

aed aknad paiknevad esifai:laaadis, samuti vasakpoolsel otsa:fas

saadil (koos tiiblloonega} ühtlaste vahedega. Peahoone tagak:ill

jel on aknad mõneti rühmitatud, näit. saali kol.meakna.ne grupp. 

Aknad on .kitsad, kõrged, 6-ruuduli.sed. Tagafassaadi väljaehitu

ses on ilks keskne su:u.r 3-poolne ja 9-.wuduline aken, mis kaetud 

prof'Ueeri tud .murtud f'rontooni a. Selliseid frontoane on ka sa

ma fa.saaa.di teistel akendel, näiteks saalil. Väljaehitu.se vii

lus on teravkaareline p eudogooti akaa vastava raamistiku a. 

Kõik avad omavad kt-ohviää.riseid. Põhikorpuse esifassaadi katu

sel on kwwnalg1 pool keskteljel paiknevat pealeehitust 3 suu.rt 

.mansardakent, millel katteks barokne lainja joone a segment

viil .. Nii iil. kui rääs "ad omavad laiu. ja profileeri tud puit

karniise. Aknad on ääristatud laiade piirlaudadega, millel oli 

algselt ü.lal Ja all voluut { eäilinu.d fragmentidana). Manaard

aken on võrdlenlisi au.ur, kõrge ja segmentkaa:rega. X:a vasakpool

sel otsafassaadil on 2 sellist voluntakent. Hoone põhikorpuse 

katusel on sümmeetriliselt paigutatud paariti 4 korstnapiipa, 

millel simsid ja astmelisad karniisid. 

Hoone siseruu.m.id põhikorpuaes ant'ilaadsed, mis orienteeri

tud kitsalat tonnvõ1viga kaetud keskkoridarile. Selle laes kolm 

nurkeete lamedate konsoolidele toetuvad laepinnast vähe eralda

tavad V'õödekaared. Peaukse taga on avar vestibiiü.l. Hoones on 

kaks saali, ü.ka Väike ja väga kauni varakl.aasi ts:i.stlilm stukk

dekooriga. Lagi on siin profileeritud karniisilt tõusva peegel

võ! viga~ laepla.i'ooni nurkades on väga viimistletud töötlu.sega 

f'estoonid, kus lillede ja akantusspiraalide motiivid. lfa peegel

Võlvi pindadel on samale:.tadsed kujundid, klls motiivina esineb Ita 
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merikarp. Lae keskel on rosett, kas motii ina pärjakesed. Teine 

suure.m aaol on o a i el• histori tsiat_ikun stiilis. Ko lae

pind on jaotatud massii s e, prof leeri 'tUd tal.astiku a su.urtcka 

~ssettideks, tal e ris~ ·skohtadcs o puitplokk eitudja 

rofil eri ud wlmakese a. 'Old isel t cm tal ... atikt.L ool moodus aw
tud 1uudustik korr~päl'· e, Y ·a lu ur. ~s on ruut pei€L4tatud 

teiste suhtes rombina. Ka laekarniis on laia ja ofil ritud 

pui· karniisi • ala tike vaheliatel laepindadel (kass t ·ides) 

o 1t sU seid piltkuj deid (butod, kolmnur ad, päi e, on 

t ali vapp aeda hoid va lõ i a jn • ) • V e tibü.ü.lis on samuti kõr 

vuti hiatoritsistlikud elemendid baroksete a. 1ii on profileeri

tlld karniiside ja kan.n.elleeötu.d p itsammaste a. trepi all barok 

s e profileeri tud ja lainj a kaare a. pu d ust ukse piir e, mill 1 

profileeri tud lukll.ki vi kaare tipu • Baro s i sel oo 11 a on pe -

ukse sisemis e ukse egm.en t-valgmik. Sarn.a~ on a a isauksel histo

ri tsistlik pe-eudo.renes e.nssportaal kolmnu.rkViiltt , ja äär1stava

te kan lleer1tad samma te a, millel apiteelid olaudi j 

akantaslehtedega. Säilunud on k historitsistl1ku 11 eg suur 
kahhelabi tumedatest pottidest, ktts i al potil K ssett. Omab 

karniise, pilastreid, krepitttd murdviile jne. 

ee a on peahoone veel XVIII s~. lõpuveer d1l pastita~d 

hilisbarokse-varaklassitsistliku käsitluslaadi a ehitus, mida 

on hiljem pidevalt täiendatlld, eelkõige bistoritsistlikus laadis 

nx saj. II poole jooksul kuni sajandivahetuseni. Siia kUulu ad 

pseudogootikao välji:iehi tu s te.gakU.ljel, pseudo ones·san portaal 

hoones, laed suures saalis, rõdakonsoolid pseudokl saitaismis 

peaukse kohal jne. Hoone leiab osalist kasutamist korter1na, 

osalt koolina nin on hea seisundis. 

Kõrvalhooneid ei ole palju., nad on kUll seotu.d peahoone , kuid 

seejuur es korrapärast ansamblit ei oodusta. Olu.lisemad on: 
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Ait on ikk krohvitQd paeki - oone, mis kaetud kõrge viilkatu-

sega, katteks laas- ja ete.rniit, r··:·atad kit alt üleul tu.vad. 

Hoonet on oluliselt kaE~ajal rekonstrueer tud, kuid esi~assaa

di on säilinud osa pikast kaaristust. See on kõrge kaarteea 

avadega, mille kaared toetuvad õrgetele neljatahulistele sam-

mastele, mis omavad talQmi~öö. Hoo el on ilus ja ka e ifassa&. 

di seinte mõned väikesed, tugevate s1sswnUüritud puitlen ide a 

akn d. 0 safassaadis, mis pööratud peahoone poole (hoone on 

viimaaeg samal ehitusjoonel) on lthel kitsal uksel säilWlu.d osao 

li el t valgmikku. ümbritsev väJ.jaaaet!ld barokne pu.idust pii de

laud, lai j voluu.d imo 11-vic.a• l oo.ne t võib luged XIX saj. 

use ehituseks, mida on hiljem rekonstrueeritud, ümberehitused 

ähel tii al on kaasaegsed. 

~I' ll on ü.sna pikk krohvi tlld paekivihoon",, mis kaetud laastu.k 'li

teba viilkatusega, sellel kitsud, ülealatuvad räüsta1. esed 

rutn~ on küllalt suuredt ruodukujnliucd j· 6-ruudulised. Hoone 

võib :Ueselt pärineda XIX aj. keskelt. 

Park on keskmise suttru.se a nin tema tu.wniku. moodustab vana, 

regulaarne park, mille iimber kll.j datu.d hilisem, vabaktlju.line 

park. Re laarne osa klljutab peahoone otate kohalt kulgevat 

kaht puralleelset pär. aalleed, mia Uhendatu.d väljaknt diagonaru. 

selt lõika ate, keskel ristuvate alleedega. Peahoone jääb pargi 

äärele, tema ette jääb väike p u.deta Väljak. Pargi äärealad on 

tihedam.a istutu.sviisi a. tthe kü.lje a toetub park Keila jõele 

ning jätkub loodusliku päritolug parkm.etaaribana kuni Hõreda 

mõiaani piki jõekall· st, kus kulges j algra a. Liigilisel t nn 

park lihtne: pärn, vab. r, saar, kuusk ja kask. Eksoot1dest on 

siberi nul , alpi seedermänd, ameerika pärn, vene lehis, lõhna 

pappel, põhjatam.m. Vä a palju on dekoratiivpõõsaid, kuid pargi 

.Põhios on avar, pea põõsaateta. aootidest osa on noored, päri 
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nede kooli päevil t. aan:teel n pikk lehtpuu.allee. Pargi sei

sand on rahulda , j e k ~ dud ja saare JÕe OJ.l võ atunwl. 

Kül· ~ t~d vi a i 197 .a., pildia~atu 1965.a. 






