17. HUMALA mõis (Hummala). Kõrvalmõis, kuulus Vääna mõisa juur
de.
Keila k/n, Ranna sovhoos (Keila kihelkond).
Peahoone on ühekordne keskmise suurusega paekivihoone, mis kae
tud seintega enamvähem võrdse kõrgusega poolkelpkatusega, katteks kaasajal eternii t. Räästad ja viilud omavad eenduva ja
profileeritud karniisi, mis poolviilude all otsafassaadides
krepitud. Hoone esifassaadis eendub keskteljel kitsas eeskoda,
mis kaetud madala viilkatusega. Selle karniis kordab kogu hoone räästakarniise. hoone seinapindu liigendavad ainult suurte
ja kõrgete akende lamedad krohviäärised. Tugevalt eenduva eeskoja nurgad on liigendatud ka laiade nurgaliseenidega. Praegused aknad on 3-ruudulised, mille ülapool ei ole avamav. Hoone
võib pärineda XIX saj. I poole keskelt või lõpust, on kasutusel korteriteks ning heas seisundis peale l97l.a. remonti.
Kõrvalhooneid on säilunud vähe, needki valdavalt kas varemeis
või ümber ehitatud. Osa neist on peahoone esiväljaku juures
sellega seotud ansambliliselt. Olulisemad on:
Valitsejamaja või ka vanem mõisa häärber on peahoone kõrval
esiväljaku äärel. Hoone on väike kahekordne paekivihoone, mis
oli kaetud poolkelpkatusega. On omanud külgfassaadidel profileeritud räästakarniise. Hoone esifassaadi seinapind on alakorruse ulatuses rusteeritud krohvipinnaga, teise korruse ulatuses on ainult nurgaliseenid rusteeringuga. Esifassaadi aknad
on ruudukujulised. uee hoone võib pärineda veel XIX saj. algusest või sajandivahetuselt. Tänapäevaks on sisse langenud.
Kelder on maasisene, tema maapinnale ulatuv osa on kaetud murukattega. Otsafassaad laotud paekivist, mis ääristatud lameda
konstruktiivse kaarsillusega. Sama kaarega on ka uks ja aken.
Keldri lagi on võlvitud tonnvõlviga.
'
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Laut on suur maakivihoone, mille nurgad ja avade küljed kujundatud tahutud paekiviplokkidega, *Qe nurkadel laiade nurgaliseenidena, avade külgedel aga hambuva ladumisviisiga. Seinad
on krohvikatteta. Hoone koosneb kahest osast: lühemast kui kõrgest korpusest, millele "L 11 -tähe kujulisalt liidetud pikk, kuid
madalam korpus. Hoonetiibu katavad eterniitkattega viilkatused
kitsalt üleulatuvate räästastega. Kõrgemal korpusel otsviil
maakivist ning viilu äär kujundatud paekivist laia astmikfriisina, viilukolmnurgas aga eenduva äärisega ümaraken. Selles otsafassaadis on ka väga kõrge, poolkaarekujulise avaga uks, mille ülaosa segmentaken. Ust äär1stavad samalaadaed suured kaaraknad. Madalama korpuse aknad on samuti võrdlemisi suured, kuid
kaetud lamedate sillustega. Otsviil löödud püstlaudadega. Lõhutud maakivi ja tahutud hele&a paekivi on heas materjalikontrastis. Hoone võib pärineda XX saj. vahetusest ning kujunduslaadilt on eklektiline.
Teised lauda- ja tallihooned varemeis. :Moodustasid reeglipärase rühma.
Park eriliselt välj akujundamata. Omab avara nelinurkse esi väljaku, mida osalt raamivad puud. Peahoone tagaküljel suur aed,
mis samuti piiratud puudega. I Maailmasõja-aegse te kindlustustöödega park tunduvalt rikutud. Maanteel mõisa suunas allee,
samuti kahjustatud. Pargi seisund halb.
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