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Juuru lr/n, Sell anatoor:t (J uru kihelk d). 

~=-;;.;;;;;;;;;;- on uur kah korruseline ki iho e, mis kaas j al tundu

valt rekonstrueerimi töödega moonutatud, osalt aga t st s

töödega peale 19o5. a. põletamist. 

Hoone omab tagafaseaadis kitaaid kabekordsei~ t11b hitusi, 

mill ah l. oli algselt tthekordne manaardkorrus ga, nU.U.d täis

korruseks rekonstrueeri tud põhikorpu.s. Tiibhooned omavad lamed 

k lpkatuae, mill 1 eendu.v ja lai profileeri tu.d rää takarniie, 

põhikorpu.sel oli ag kõrg murdkelpk tus, mille hari Uleta 

tiibhoonete harja. Põhikorpuse esi- ja tag~a saadide k skel 

on ' akna laiune kergelt eend tud keskrisaliit, mis oli algsel 

kahekorrusel1ne. agafaasaadis on säilinud selle madal kolmnurk 

'Viil eenduva ja laia profile ri tud viilllkarniisiga, mi s "Viilu 

all kitsam. Kahel pool kahekorrusel1st keskosa avanesid varem. 

põhikorpuse katusel manaardkorruse aknad, mis ol.id samuti kae

tud väikeste kolmnurk~iiludega, piir tud profile ritu.d Tiilu-. 

karn11s1dega. Hoone tagaküljel on keskrisalii i alakorrusel 

säilinud kolm kõrget uks-akent, mis omavad kõrgeid kaari kiirt 

kuju.li e raamieti.kuga kaa.resegmendis. Kahel pool eekrisalii ti 

on tiibhoonete vahel samuti uks-aken kõrge s s11guee kaarava-

ga, ääriststud nga kit t nel.inurksete '-ru~d1lliste uksaken-

dega (tõusevad erraasilt). Avad on eralda ud doakaana orde i 

ools~astega. eekrioaliidi ise korr11se ee on kogu laiu-

eel. t nii esi- kui gaf seasdie eklekti11se kuj asoga tuge-

at e konsool1dele toet tud rõdu, samas laadis k~jund "tud me

tallrinnatisega. agai'assaadi on põhikorpuse e s tii ehi tu et 

ahel ur t rrae , mille keskelt laekub lai ja kõrg ki i

trepp parki, iäristatud astmel.ise äärisega. erraesi kUlgedel 

on rõduga analoogne eklekt1lis s la is k11jund tud metall.rinna 
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tia, Algselt olid põhikorpuse ee sellea faasaadis keskrisalii 

ti vabaks jät ad ja tiibhoonetele toetuvad kak laht1st ver 

dat, mille lamedad katused toetusid ealedatele üm.arsamm~st 1 , 

katusel e inesid väikesed kolmnurkfr toonid. Aknad on hoonel 

kõrged, 6-ru.uduli aed. 

oone siseruumide leidus samuti klassitsistlikus stiilis· 

kujundatud ruume (sambad, uksed, karnii id), mis tänapäevaks 

ei ole säilinud. Hoo el on madal keldrikorrus. 

Seega on peahoone mitmes järgus pt1 ti~ tud ehitus, kus 

v ak on tõenäoliselt veel barokne põhikorpu (XVIII a.j 

II pooles ) , millele liideti tab.akülj ele t1ibhooned ja kujun

dati uued llks-akn ja 1seruu.mid klas i tsistliklls stiilis ilm 

selt nx saj. II 'Yeerandis fG1 I oole lõpul. Sajandi lõ uvee

randia täiendati hoonet rõdud j verandadega t rr sil. 

ed (imberehitllsed jär@J.eeid taastamistöödega 19o5. a. 

kaasajal sanatooriu.miks rekonstrueerimisega. Hoone 

sanatooriu.mina ning rah\lld avas s isand i . 

kasutu e 

...;~rvalho~ paiknevad peahoonega Uhi ·s ans lis VÕi parg:l 

äärtel. Hooneid oli suurel arwl, kuid säilinUd on neid "Yähe • 

. eeni4atemai a (praegu liidetud peahoone ga) o.n klas i tsistlikue 

stiilis väike krohvitud paekivihoon.e, mis on k etud 8-kiT.l.kat

te a poolkelpkatuse a. Sellel on eenduv ja profileeri ud rää -

ta- ja 'Viilukarniia. noon 1 on lihtlaste vahedega ki tead ja kõr 

ged 8-rllUdlllisad aknad. Pool Vi ilus on se~en aken. Hoon l on 

häs~i valitud proportsioonid. Ehitus v<sib pärineda XI • II 

veerandis t. 

ednikumaj a on äike kr oh i tud paekivihoone, is kaetud 1 aa tu

katte ga poolkelpkatuaega. Sellele profileeritlld viilu- ja rääs 

takernii oid. Aknad on võrdle isi suured, 6-ru.udulised ja p e 

ruudukujulised. Poolviilu.s on s gm.entaken. K~iki aknaid ümbrit-
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s b lom krohviääris. Ehi us võib pärineda ll.I aj. I poolest, 

ilmselt ve 1 I veorandist. 

,.;".;:;;=..,;:;.::;.:.;~=.::::&.:: on k skmise suurusega Uhekordne krohvi u.d paeki Vi• 

hoone lakatubadege. hoone otst 1. Ehitus on kaetud poolkelpkatu

s ga, katteks eterniit, millel eenduv ja lai, pro.filo ritud 

rääata- ja v1ilukarn11a. Põhikorrusel on kiteaid, Uhepoolega j 

erineva laiusega kahepoolseid, 6-ruudul.iai aknaid. Poolviilae 

Väikesed 6-ruudu.lised lakatubade aknad, ääri tatud väikeste rom 

bikujuliste lakaaltend ga. Hoone "ft>ib pärineda XIX saj. Il Tee

rand1st või sajendi keskelt, teda võib lu.ged.a klassitsistliku.k 

,A!! on suurem k:rohvitud pe.ekivihoone, mis omab hästivalitud ta-

ak alustatud proportsioone. · oonet katab etn est kõrgem pool

kelpkatus, katteks eter.niit, millel eenduvad ja profileeritud 

räästa- ja iiluka:rniieid. Hoone eai:faseaadi seina ind on eamut 

ilmeka kujundu.segal fassaadi keskosas on kergelt 

pind, mis krepib räästakarn11ei. See eend on kae lld 

nurkviiluga, mis piira ud rääetakarniisi vorme kord va karniisi 

ga: viil~ all on aga riis triglQü~idcga, mi toetub kitsule v 

hevööle. 'asoaadi kogu seinapind on oole kõr ueeni säga alt 

ru teer1 tud. steeri 'tud pinna ülaäärele toetu.vad suured seg-

ment knad kiirtekujuliste raami~tikega. Akende ahel on uk ed. 

Ehitust võib lugeda klasait istlikuks , ta 'V51 pärineda nx saj 

II eerandi t. 

Viinavabrik on suur j liigendatud kroh 1 tud kiYihoone, põhi

osas kahekordne, ühekordse e tiibehitus ega. Hooneosad on Kaet~ 

alda alt viilkatu.stega, ku.id on ka Uhepeolae kal.d a k tuseid, 

katteks etern1it. Rääatad on laialt Uleulatuvad, Viimased sarik 

paarid ja pennid on Yiiludes ava d. Sarikajalad ja neid toeta

vad kanaooltal d on kujundatud. Viilud kaetud rõhtlaudade a. 

asinasaalil on k s äga kõrget , läbi kahe korruse ent , mil-
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lel kõrge kaarega ailluaed . hel tiibehitu el on ju.u.gentliku. 

laadiga su.tired aknoo, mil.lel lamedad kaarsillu.aed eendatu.d, 

nu.rgad ääristeua oll piltendatud. Kor ten on kõrge ja Ummar :t

a lõikeg , üleäärel astmelise karniisiga. Hoone põh1korpua 

V61b p··rineda XI 

algusest. 

aj. lõpuveerandiat, tiibhoo e aga saj. 

~amu. (?) maanteel on väike, kuid muasiivaete proport ioonide

ga krohvi tud paekivihoo.tle, mis kae ud · kõrge, laa tu.ka tega 

kelpk tusega. Rääatakarniis on kitsas ja lihtsa, astmelise pro 

fiiliga. Aknad on äik aed ja kitsad, raamistik kaasaegne. 

Hoone eeifassaad.i keskel on aeina.pind taand tud uu.r e neli

nurksek petikuk , mille keskel kitsas, Sü av ulu une. Selle 

nurk el on li.mmargueed, kapiteel ja baasita kolm l:!er dear.noal 

paisutu.seg eambatii"'fega. Petiku kohal on t.d. kol ur iil, 

mille k8xniia kordab hoone k-tusekarnija· orme. Viiluvälja 

lõiku.b ilmselt hilisema pär tolu. a teravka , mille 1 annad 

toetu ad ulualuse nurgasamm tele,. Ka Uko .~en o omandanud 

hiljem ter Ykaureliae ava. Hoon aei inn~ü on liht""'ai tltiri 

ankruid. lloone VÕib päri..7leda XIX saj. a1.gt:ts eerar~ i:::t, p;;;.eudo-

gootikala omase . J. is lät ndu. ed -võivad pärineda asa XIX saj 

III -veerandist või II poola ~~e1.t. 

ark on su.ur 4,5 ha ning väga ilmekas vabakujuJ.ia e stiilis. 

!fa bas erub Keila jõel ning t kaldaterrasaidel • Jõelooge-

e V ah 1 e on kae atud täiend a1d ühenduskanaleid ja ahetiike. 

Peahoone asub pargi eeaeervas. 'l'ema ette jääb hoone fassaadi 

a-vs ova teega piiratud väljak, kuhu suundub diagonaalis 

sirge t e, ää.riata·tad alleega. a hoone taga an väike ringtee-

ga piiratu iil j ' 
is jätab parki va·tuks tagaf ssaadi. 

Sellele o orienteeri d par · eUgavusest aateid alo pargivä-

lude. Fargi põhios asub aga jõe kald al ja siin on pea.hoon 
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ga vähem seotud jingteede aüeteem väike te äljakute a, kus 

vaatapunk id ori teeri tud jõele j tiikidel.e Yõi k v ti-

kule. alt;u e-varju ko tr aste on e.av "thu.d osalt väga t e ·· 

istu u.sviisiga pu.i tu. rtlj isega, ka. tiikide kallastele, osalt 

a veepeegli ~. ami ega puuao DJ. • iiski õib leid k äänu

aeiu mingist v e a t, regulaareest p argist, e 1 (Sig pargj. t 

guosas. Puuli1€id on 6hilis~lt kodam ieed ja hästi ali ud 

rUJlmadPs: pärn, kask, kuus -, aar, mänd, vaher, hõbepeJu. Eksoo 

te on engelmar.n1 uu.sk, ·corkav ku. sk, W.pi seedermänd, ane le

his. Haruldustost on mä iebakUpresa. . 

'P ar on ira tud .tlii.U.r i ga, s eriti kõrge i sesõidu.tee 

äese • Sell ejs küljel on aaQnud paviljon. Säilunu.d on Uks 

suu.r rotund. See on kõrge krohvitu.d ebitu.s, millel tagakUlg 

poelkaarea suletud, esikülg g~ ava· ua ning toete·ud kolmele s 

ledale ilmaraamba.le. eed omavz.d paisu.tu.s ga a:lbatü.ve, ba sid 

puuduv~.d, abclru.se all on ehh1in .munavöe ga. agaseina servadel 

on peoleamb ad. RotUlldi katcb kuppelkatua, kattek-: plekk. ··:·ata 

ka:r.niia on tu0 eVal t eenduv, lai ja pr f'1leeri tua . Se !ü· esi 

sir-tliku.e trtiilis aTtl;l on Y ib pä:rir.~d a XI saj. II A~ran 1st, 

.m.id a Võib pidad ka kaasa; ani t' .. ilinnd pargiplnneer ~ 

P'-'Xgi seisund an hea äärtel 

Ulsstatud viimati l97o.a., pildistatad 1966.a. 
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