
76. PURILA mõis (Purgel). ·ütlimõi.s. 

apl .k/n, · i tluuini nim. sovhoos ( uuru .kihelkond). 

Peahoone on auu.r kahekordne kiVihoone, ie o a ä a madala 

soklikorrus • Hoonet katab kõrge ja murdsarikaga kelpkatua, 

katteks plekk. Hoone esif ssaadis on kUlgedel kitsad ~ a ~rdle

misi tugevalt eendu.vad kiUgrisal.iidid, mis kaet.ud kolmnu.rkVii

lu.dega. !raga1'aesaad1e eendu.vad seinaosad puu.dllVad. Rääeta- ja 

viilu.de karniisid o ugev t eenduvad ja laial.t profileeri tu.d, 

Viilud kaunistatucl äikeste ü.ma.rakendega. oane ja tema riaa

liitide nu.rgad on kuju.ndatnd laiade liseenidega, millede pinnal 

ki tead pri tskrahviga ka tud lindilaadaed liigendatud pinnad. 

Liseenide nu.rg&d on ülal ja all kergelt laiendatud. Bie.la sok

li pind on rusteeritud. 

Väga xikkaliku. ku.jundus omuv esifassaadi aknad. Põhi-

korruse!ts on alumine korrus. Siin ou aknad kõrged Ja 6-ru.udu

lised. Aknad on piiratud laia ja profileeri tud krohviäärisega, 

mis ttlanurkadel kergelt laiendatud, aknal alJ. aga soklini 

pikendatud. AknaJ.au.d on toetatud laiale karni:lsile, 1lle all

äärel profileering, risalii tide akendel all ka hamm sltsige. 

Akende kohal on eenduvad ja profileeritud frontoon1d, kü.lgr1sa

li1tidel kolmnurksod, nende vahelisel seinapinnal an ü.le Uhe 

samuti kol.mnurkfrontoon, nende ~ahel aga kaa:r:·frontoon. Seina

pind :fro.n.tooni all aknani on rllsteeri tlld. lrü.lgriaal11 tide siee

külgedel on alakorrusel kaarniääid, milledel kõrges kaaree 

lukukivi, teised elemendid kordavad akende kujundust, vaid li

sandub talu.mivöö, frontoonid on horisontaalse aims1na, äärised 

on profila rimata. Ta ga- ja otsafassaadide alakorrus akn on 

lintsuatatQm kujundusega: on vaid profileeritud äärised j lii· 

gendatud pinnad aken e all aokli.ni pikendatud ääriste vahel. 

Teise korruse aknad on väiksem d, 4-l"'Uudu.lised. Ka need on 
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Umbritsetad ro 1leer d ääriste a, millel ttlanargad kergelt 

laiendatud. Altend all on liigend at11d »ind, millele kinnitatud 

g1rland1d, alläärel on nurkadel aga tilgakeete read. Aknad 

paikn vad mõ emis kUlgfaasandis ü.h:t.last vaha:lega., esit saaadi 

keskteljal on peauks. See on piiratad ruuteeri ud liseenidega 

ning ruateeri tud ka seinepind ukse kohaJ.. Ust raami v lai 

k.rohv1ääris on profileer tud. Uks ise on VrJlg.mi ga, rikkali

ku.l. t kU.jWldatud kahepool ga kõrge uks. Tema pind on ~ao atu.d 

laia ?ahevööga kaheks, kusjuures tahvli e pinnad on tu.ge alt 

liigendatQd. l~umisel tah lil on äärtel kannelleeritud pil st

ridt mis toe avad profileeritud simsile. PilGstrite vaheline 

pind on samati kannelleerin ga, kaunistuseks on ka Ulanu.rkadel 

rosetid. 4 roaett on 11t1 ülemise tahvli nu.rkadel ~a 4 kesk

se ah li n\ll'kadel. See tah el on kaunistatu.d ,pär~akeae ja lin

dikese mot11v1ga. emise tanvl1 lõpetab Ul l profileerit~d 

karniis hamm.a~lõikega ning kann3lleer1 d pilld aga selle all. 

Valslllik omab keskel trapetsV-Laterna t beka, d a äär i atavad 

iaeloot.tu.llik peen te liistlldega raamis·tik. Ukse lu.kuplaat o.n 

kraater a i ku.ju t'J.sega, link aga rikkalikult sepistatud ak8l

tuslehe motiiViga barokkuep s. 

Ukse peal on algselt asunud äike rõdu, ukse ees aga hili

sem eaik, s kaasajal ehi taw.d täies ulatusea ü.mber. Samu.ti on 

kaaaaj al ehi tamd efli- j & ta af'aasaadis J.alta.korrus altendega ka-

tu ses. 

Siearu id on antilaadaed. H one on säilinud la:Lu., profi

leeritud la karni1 e. AJ..les on ka Uks klassi is likus stiilis 

vaJ g kahh J.ehi. See on u.rgaahi, illel nu~k d 1 laiad p1las -

ritekujuli ed pinnud, all pro:f'ilea:r tud eimsi sokkel, Ulal 

tugevalt eenctu? kitsas karniia, coetatud hammaslõikega ning 

laia eh:1s'V"öö a lle aJ.l (taime 1otii vid kam~.:rriiaina). ju 

keskel pinnal on lame kaar etik kõrse ka ga, kus kaare äär 
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profileeri tud, nuxKedel rosetid, keske akan se n kaetud luku 

kivi. ar·e lWle vali on k e tud sl)iraalse akan .. usle!'!e motiivi-
. 

e-e· J.C are nurgud toe usid verez kahele tim sambale. Varem oli 

k e. shju l.l..'its kol el girland. Praegu. on trlmemoLi1viga dekoor 

säilunu.d -;eel ktilgpilastri el •. ju lcel on kit"as silinderi

laadne osa, m: s lõpet tud pr ofl.le ri tud ke:rnil.ciga ja kaetud 

ku.pliga. Silindri pinn d on pil.Adiri te ga j eo tatu1. kol.meks, kus 

r.;4peeri ud ä iku.mo iivi all vü jadel 

inimfi u.uride a. 

jeefsed antiiks ~eenid 

no one oib seega ~ugeda stiilseks varaklaesitsistlikuks 

ehi tu. s s :VIII aJ. lõpust, ku.s e't'i ti häs i on :·11unud pea-

uk a. äilunud ju. ib lugeda. a ::... anpiirstiili ~õks juba XIX 

euj. I pool:.. lõpu..,t. :Uoon.e on kasutusel 

kor er -:;ena ja on hc s s ei aw1di • 

in.ruu.midena ja 

Kõr al.hooneid on mõisas au.urel hulgal, osa ne~ at paikneb tea

av s ans bliliaes seoees peahoone-a esiväljaku ähel äärel, 

teiaed moodustavad suurema regulaarse i seseis'Yr rühma tUe maan

tee, kolmandad on hajutatud k~~gemal maas ikua. Olalise ad on: 

yaudlP., .moodust vad rengel t ruudukujulise auletud hooneploki si

sehoovi€ll· Ehit · se tiivad on krohvi tu.d paeki vimUUridega, milles 

kangialused läbisõiduks boovi. Katus on kelpketua, millel l , 

astmelise profiilig 1·ääa ak nii s, k~tteks ~~er.ni1 t. Esineb 

vanemaid ruudukujuJ.isi keskmise suur sega aknaid, ku.1d on ka 

uuemaid, ki t ai d ja lameda kaare ra 6-ruudul.isi aknaid. Hoone 

võib algsel kujul pärineda peahoonega samas·t ajast. 

}I_ eam!ls on äge suu:r .t1auki·vihoone kroh rimat seintega, "lle 

nt. g~ j uete äär:l.sed leo url paekivis · h!.Wbu" a e plokkiden , 

akendel e~incb tall1st. iVad on kaetud lamedate kaarsillugtega, 

aknad on eeejv.uz·e;J t!ULtrrd, · ·selt 12-ru.udulio · • Katus on lame 

viilk ·!il.s 1 · s1·t U.leuletu · t. rüästastee;a, k._.tu""e tila05e.s äl"'-
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m~k el' 1 k. pke.tu till. oonQ 'fõib p in X saj. lõpuet. 

~ on 1k.k oh vi u.d ki vihoone, .lllic kue ud poolkelpk tu.se a • . 
1cllel ~aiad Uleula u.vad rää.etad, mio oe-'"uvod kujundatud ot -

t; .u..o sool tal delc. · FJG.K ~ ·te..-ts ternii t. mõned 1 a.c1 , 

6-x·u.u. uJ.i . 

VaJ.i 
i (?) on keSkmise suuruoeg. krohV1 ud kiVihoone 

massii aete pro or s:l.ooni· egn. Ehitus on kae u.d seintest kõrge-

ma kelpkatuse a, kat-eeks l t, rääst .. äga itaalt U.leulatu-

ed. Hoone a ad on kaetud l eda kaare ,a, kUsjuures akn on 

väikesed j~ kitsad, 6-ruudtü.ise ·· , paigut tud tihtJ.ast .., ede a. 

Ehi u.s võib .Pä.rinede. :viii aj. lõpuve randist. 

ise AllUlUsega krohv1tud ki ihoone, mis kae-

tud laaatukattega kelpkatusega, rääatad Ul ulatuvad. ad 

keakmi e urusega 6-l'Ullduliaed. Ehi us 1b pärinad XIX saj. 

algus 

on väike, k:roh 1 tud ki ihoone, s kaetud ~iilkatu-

ttekH la~st, :rää.sta.d ng ü.leulatu'fad. Viilus on 

U.l al sõõr etik, ell e al. er vkearel 1e akf3. Hoonet on kaa 

r .. j c.ll · ber ehi ··atud, ku.id ta õib pärineda :n saj. l(3puvaeren

dist, Ol!:ad~; his ·to:r tsi likke de"ts.ile. 

oh vi tlld Jri vihoO! e, mis kae u.a ül tlJ.· 

va to rätis tastege. pooJ.kol.p a ·tu.saga, ~at ·tcks laast. Võrdlemisi 

suured aknad oma ad laiu krohvidäriseid, on c-rulldu.lised. oone 

v 1b pürineda XL or.j. keskel,;. 

!!.! ( ? ) vll1ke paekivihoone, k etud õ llke e .krohvikihig. La stu 

kaitega kelp ~uiQa omab laia, profileeri d rällstakern1iai. Alg-

aed keed on hi:i.vl.nttd. EhJ.tua Tõib pti.rineda XI X saj • I pool. at. · 

uek'Yiehi u.a, mis kae-
. 

tud seintest t>elj :t kõrge 1 poolkelvkt'.l. ·Use ·• ellel U.lsnurk:ade 
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u.n.ka v , k t eks lnas ~, .... ·: . s1iad üleul tu. vad ... oonel on õ ed, 

k :La era~tord el väi.i.tesed rU1.ldu.kUju isei ja -ruu.du.lised aktl 

tugeva e prusJlengida eeee. itus Vol.b pb.rinada eõl I I 

sdj. J. I ve 7raJ d i st õl. saj .adi pooles • 

!!~..! on ke bis s!luruaega n ng roi tmeo s al ine. Peahoone . ette 

jääb piklik ja var nelJ~nu.rkne esivüljak, m algsel oli uu-

d st liigend Sl•l:J ~-a. V"ilj on kU.lj el·t p 1ramd müür1g , kue 

keerava a lix v. oone ·taba jääb ki sas aed, mis esiväljakust 

sanmti raldatud kl.5r e · amüüri 0 o.. Selle u.jun·lu.s kordab pea

hoobe ruo·t i 'i ' or t:iJ :tü.ri ka-t a ka. r.1e all laia pro fileerinett 

l:ar· ii 1. ·uu.r s o 1:aarnisse, mia ümbri tse ud kergelt eenda

tud lai· ja ru t eri t11d pinn rra. -diU.:r to tu1.> hoonele. P ahoon 

taga oli eb. .;ted) is laskub Keila jõeni, hoone on seejuures 

.maa ti. ~vatu.a. 1>u id .. · d p ah oo...11e kiil e el. SU.urem nin 

lib ea kujunduaeen v !>~tt stu. on p "rei siigavuse eeiTäljaku 

aga. ku ta laien b ki"ljele. iin pUhiliikideks kuu.sk. saa: • 

pth~n. tamm, seejtlures i tmed põliaed eke plarid (e 15o n. 

V8ll ) • Ek .. oodid pärinevald vald val t keaeaj aet, need an põhi-

liselt ~ekoratiivpõõeed 

hoold tud. 

ai'Lri aeisu.nd rclluld av, vä.lj akud 




