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31. KOHILA mõis (Koil). RUUtlimõis. 

Kohila alevinõukogu, Kohila sovhoos (Hageri kihelkond). 

~oone on suur kahekordne kivihoone madala aoklikorrusega 

ning lühikeste ühekordaeta kitsamate tiibehitust~ga mõlemi t11 

:va pikendusel. Põhikorpus on kaetud madala kelpkattleega, kat

teke eterniit, tiibehitused a a viilkatustöga, katteks eternii 

Tiibehituste katus oli kuni l9o5.a. samuti kelpkatus. Põhikor

puse katuseräästas on tu evalt eenduva karniisiga, millel pro

fileeritud 16öd nin voluudikujuline hammasfriia. Profileeritu 

vahe...-oö on ka räästakarn11aiat adalamal. Tiibehituete räästa

karniis on vähem eerulu-vam ning hammaslõiketa, ka tema all kul-

eb profileeritud vahevöö. Hoone tagakäljel on tiibehituste 

soklikorrtls ru.steeri tud. Esifassaad is on laia terrassiga pea

trepi (viimane madal ja mitte lai) kohal teisel korrusel 3 ak

na laiune kinnine pal.kon, m.id a kannavad 4 nelj atahulist kivi

aammast lihtsa te kapi teelid ega, millel ka vahe'Yäöd. Palkoni 

nurkadel ja akend vahel sama kujundusega pilastrid. Nii palko

ni väga lameda katuse räästakarniis, kui ka korru.ste aheline 

karniis on lai ja profileeri tud, nende all kulgevad veel profi

leeritud vööd. Kirjeldatud palkon pärineb 19o5.a. järel teosta

tud taastamistööd est. Algselt oli siin a a lai sammaaportikus, 

mille 6 kõr et (läbi kah korruse), komposiitkapiteelidega am

mast kandsid kolmnurkviilu. Seda ümbri tees põhihoonega sama.s 
\ 

laadis kujundatud hammaslõikega eenduv karniis. Iga samba vahe-

kohta jäi aken. Ka hoone tagafassaadis on teisel korrusel pal.

kon, mis pärineb XX saj. algusest. See on pUstlaudadest eeinte-

a, kõikidel t kUlgedel t klaasi tud suur te akende a, millel eri

nevate suurustega nelinurksete ruutu.dega raamistfi. Palkon on 

kaetud lameda viilkatuaega , millel kitsaste räästaste all sari

kajalad ku.ju.ndat11d. Palkonit kanna ad kaks lihtsat neljatahu
list kivisammast. 10/ 



I 

/ 
/ 

- 2-

Hoone põhikorruse aknad on kitsad ja kõrced, 6-ru.udulised, 

teise korruse aknad on samuti 6-rulldu.lised, ku.id madalamad. Esi 

tassaadie on põhikorpusel äärmiaed kaks altent teistest mõnevõr

ra laiema Vahega eraldatud, .muidu kõik hoone aknad paikne-.ad 

Uhtlaste ahedega. Kirjeldatud tiibmiste akende kohal on esime

sel korrusel tugeval. t eenda.tud prOi'ileeri tud hori 'son·taalsed 

frontoonid, mida äärtel kannavad voluudikujlllised konaoolid. 

Need on kaetud ' akantuslehega. Põhikorpuse teiste esimese korrus 

akende kohal on lamedad nelinurkaed petikud, mille · pinnad kau

nist,.tud lopsaka akantusspiraaliga (kõ.ik ei ole peale 19o5.a. 

taastamistöid säilinud). Põhikorpu.se katusel olid algselt väike 

aed se~mentaknad, mis taastamisel asendati kitsaste katusaken

derea a lameda, ühepoolse kalde a katuse all. Selliseid katusak 

naid on mõlemis fasaaadis sammeetriliselt kaks. Hoone siseruu

mid on säilitanud an~ilaadsuse. 

Hoone on see a ehitaud küpses klassitsistlikus stiilis, 

tõenäoliselt XIX saj. I poole keskel, ehitus põletati 19o5.a. 

ning taastati mõneVÕrra lihtsustatud kujul. Hoonet kasutatakse 

koolina, ta on rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooned paiknevad kas peahoonega ühtses reeglipärases an

samblis Yõi suurtes :fu.nkteionaaleetes rühmad·es Keila jõe kaldal 

ja pargi taga. Hooned on aga enamuses Umber ehitatud Yõi hävi

nu.d. Olu.lieemad säilunuis t on: 

Ait on kahe tiiva a "L"-tähe kujuline ehitus, kus aks tiib säi--
litanud algse, klaes1tsistliku kujunduse: ta on krohvitud sein

taga paekivihoone, millel rääeta- ja Yiilualu.ne karniis on lai, 

profileeritud. On mõned aegmantaknad ning kõrge kaarega avaga 

uksed. Hoonetii-va katus on kõrge laastukattega ja horisonta.al

laudistuse a kaetud otsYiilu a viilkatu.a, mis hilisem. 
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Aida teine tiib on kuivati. See 

on kahe korru.sega ja lameda Yiilkatu 
. 

se a kaetu.d ehitus, millel katteks 

laast, räästad Uleulatu.Tad ja sarik 

j alad kuju.ndatu.d. Räästa all ku.l eb 

lai ehisvöö vertikaalsetest lameda

test nelinurkeetest pindadeet. ~üüri 

on p aeki vist j a k.rohvi tu.d. On mõned 

erisuurusega aknad, Uksikud vä a suu 

red, lameda kaarega. Katusel on väi

kesed 6-ruudulised katuseaknad, mis 

kaetud lamedate v.iilkatustega. Nen

del on laialtUleulatuvad rääetad pro 

fileeritud puidu.at räästakar.niiside

ga, mida kannavad kajundatud otetega 

Põhihoonete asendiskeem. konsoolid. Ait võib pärineda peahoo-

nega samast ajast, on kla sitsistli

ku.s stiilis, k\11 vati t võib ltl eda aga XX saJ. algu.se, ~uba 

juugendlike tunnu.s·tega ehi tu.seks. 

!ali tsej amaj a (?) on väike ü.hekordne la.katubadega hoone otstel 

krohvitu.d kivihoone, mis kaetud poolkelpkatu.sega, katteks eter 

niit. Omab küllalt laiu, profileeri tud räästa- ja viilllkarnii

se, mi~ peolviilu alJ. krepitud. Aknad on VÕrdlemisi suured, , 

piiratad krohviää.riatega. Ehi tu e VÕib pärineda XIX saj. II ee

randiat. 

Töölistemaja jõe ääres on pikk kahekordne hoone, .mille alakor

rus kivist, krohvitud seintega, teine paidust, vooderdatud 

rõhtlaudadega. Hoonet katab viilkatua Uleulatuvate räästaste

ga. Hoonel on kitsad ja kõrged 6-ruu.dulised aknad. mis ei asu 

kohakuti erikorrustel. Hoone võib pärineda XIX saj. I veeran-

diat, alakorrus võib olla ka vanem. 
/J I 
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T"öö:j.istema.ja lautade juures on põhi~oontes aamalaadne kahe

kordne hoone, vaid tema kõrge katus on kelpkatus, omab laastu

katte ja kitsalt üleulatuvaid räästaid. Võib pärineda amuti 

XIX. saj. IV veerandist. 

Viinavabrik (?) on su.u.r hooneterUlun liidetud ehi tustest, kus . 
domineerivad kaks kahekordset krohvi tud paekivihoonet, mis 

ahendatud vaheehitusega. Viimase all on v6lvitud läbikäik. 

Hooned on kaetud viilkatuatega, katteke eterniit, millel kit

salt üleul.atuvad räästoo:, otsviilud on rõhtlaudade a. Eb.itu.se 

põhiosa võib pärineda XIX aj. II poolest. 

Park on võrdlemisi au.ur, stiililt Taba.kujul.ine. Läbi loodusli

ku männiku (parkmets) su.Ulldub peahoone keskteljele pikk pärna

allee, mis peahoone ees .mo~ustab ovaalsel t teega piiratud ava 

ra Bsiväljaku. Väljak on tee siseküljel piiratud -veel granii

dist ümartu.lpadele kinnitatud massiiva ketiga. Rin tee välis

kül on raami t11d puude a. Peahoone taga väljak puudub, seal on 

võrdlemisi tiheda istu.tuaviisi a väike park. Kogu parki ääris

tab Keila jõ i, mi s aga peahoonega on sidumata. Pargi esiosas 

männiku taga lehtpuud -pärn, tamm,vaher; ta aosas on al selt 

lehtpuude kõrval olnud palju kuuaki fooniks peahoonele, säilu

nud on neid vähe. Pargi ja parkmetsa seisund on rahuldav. par

gi ta aoaa on võsastanu.d. 

Külas t atud iim ti l976.a., pildietatud 1962. ja 1967 •• 
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