
J 

• 

20. JOA /Keila-Jo~ mõis (Schloss Fall). Rüütlimõis. -- -
Keila ~n, Riigi maafondi maa (Keila kihelkond). 

Peahoone on suur liigendatud kivihoone, põhiosas kahekorru

seline, madala soklikorrusega. Hoonet katab lame viilkatus 

plekk-kattega. Esifassaadi kujundavad kaks tugevat eenduvat 

külgrisaliiti, millel väga lamedad viilkatused (ulatuvad põ

hikorpuse katuse poole kõrguseni). Kogu hoone katusekarniis 

on eenduv ning profileeringuga, esifassaadi risaliitide viilu 

del mõne võrra kits am. Risalii tide nur gad on kujundatud kont

raforsse meenutavate kaheastmeliste nurgapilastritega, mille

de pinnad liigendatud pseudogooti teravkaareliste nissidega. 

Korruste vahel omavad need kontraforsid profileeritud vahekar 

niisi,teise korruse räästakarniisi all aga on kaetud profilee 

ringuga karniisiga kolmnurkviiluga. Taolised nurgapilastrid o 

ka hoone teistel risalii tidel ja eenduvatel seinapind ad el. 

Esimese korruse aknad on kõrged ja kaetud teravkaarega. Kaare 

osa omab seejuures laia eenduva krohviäärise. Akende ruudus

tik oli algselt rombikujuline, teravkaarelises osas pseudo

gooti raamistikuga. Tänapäevaks on säilunud lihtsad nelinurk

aed aknad. Risaliitidevahelises seinapinnas paiknevad aknad 

omavad reeglipäraseid vahesid. Nende kohal asuvad teise korru 

se aknad on sama laiad, kuid .madalamad, kaetud lameda eenduva 

kaarega sillusega. Ka siin oli algselt rambikujulise ruudusti

kuga raamistik. ~~aloogsed aknad on ka kogu hoone esimesel ja 

teisel korrusel teistes fassaadides. Esifassaadi külgrisalii

tides on alakorrusel ainult kõrged teravkaarelised uksed 

(kaasajal samuti ehitatud nelinurkseiks), millede ees ääris

tega kitsad kivitrepid. Uste kohal eklektilised metallist bal

dahiinid-varikatused, mis toetuvad teravkaarelise ehispitsiga 
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konsoolidele. Gooti motiivistikuga on ääristatud ka terava 

viiluga varikatus, mis omakorda ümbritsetud teravkaare motii

viga rõdu rinnatisega (kuigi siin rõdu puudub). Varikatuse 

viile kroonivad metallvaasid. Algselt dekoreerisid risaliiti

de viile suured vapiplaadid, mis esinesid ka kõikides teis

tes fassaadides kolmnurkviilude väljadel. Esifassaadi keskel 

aga paiknes korruste vahel kõrge (7 jalga) termomeeter. Katu

se keskosas paiknes väike segmentaknake, mis tänapäeval asen

datud väikese kolmnurkse katuseaknaga. Korstnad paiknevad ka

tusel aga kaootiliselt. 

Hoone põhikorpuse otstel on omapärased põhihoonest kõr

gemad ehitusosad, mis eenduvad otsafassaadidel. Ka need kõr

gemad ehitusosad omavad lamedaid kolmnurkviile nii otsafas

saadides, kui ka hoone tagafassaadi pööratud seinapinnal 

( tagafassaadi vasakul tiival, paremal tiival varjatud torni

ga). ~argi suunas pööratud kõrgema korpuse teise korruse aken 

on ehitatud kõrge uks-aknana teravkaarelise avaga. Tema ees 

paikneb konsoolidele toetuv rõdu, mis algselt omas esifassaa

di varikatustele omase pseudogooti motiivistikuga ehispitsi. 

Hoone teine, aia ja majandushoonete poole pööratud otsafas

saad on lihtsam, on esindatud ainult teistele fassaadidale 

omased aknad ja nurgapilastrid. Ka selles viilus oli vapp. 

Hoone tagafassaad omab kõige keerukaroa liigenduse. Siin 

asendavad külgrisaliite kahekordsed väljaehitused. Neist va

sakpoolne paikneb põhikorpuse kõrgema ehitusosa ees. Viimane 

on selles fassaadi s markeeri tud eelpoolkirjeldatud ilmega pi

lastritega ja murtud nurkadega kolmnurkviiludega (üks paikneb 

ka põhikorpuse katusel, siseküljel). lliadalama väljaehituse 

alumine korrus tema ees on kivist, tema kõigil kolmel küljel 

on suured, krohviääristega teravka~relised kolmikaknad, kus 
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keskmist, kõrgemat akent eraldavad ääristavatest vahesam.bad. 

Ka siin oli ruudustik algselt rombikujuline. Väljaehituse ala

korruse nurgad on kaunistatud laiade nurgapilastritega, mille 

kohal vahekarniisi all kulgeb kitsas vabevöö. Väljaehituse 

teine korrus on ehitatud puitpalkonina, mille kõik kolm külge 

klaasitud laiade, algselt kogu väljaehitise külge katva lamed2 

kaarega aknaga, millel tihe diagonaalraamistik. Akende all on 

seinapind vooderdatud püstlaudvoodriga. Ehitust katab lame 

kelpkatus. 

Sama fassaadi paremal nurgal paikneb aga teises laadis 

teostatud väljaehitus: selle alakorrus on lahtine sammaskäik, 

mis eendub vasakpoolsest väljaehitusest enam, kuid on kitsam. 

Sambad on kõrged, puhtalt tabutud paekivipiilarid, kuusnurkaed 

omavad profileeritud baasi ja sokli, omasid algselt ka sama

laadse kapiteeli, mis hävinud. Otsafassaadi suunal on sambaid 

3, tagafassaadi siseküljel vaid 1 täis- ja 1 poolsammas, sest 

väljaehituse sisenurgas paikneb suur torn. Piilari all on lai 

terrass küljele laskuva kivitrepiga. Piilarid kannavad teisel 

korrusel lahtist rõdu, mille lamedat kelpkatust (kaasajal 

kaetud eterniidiga) kannavad saledad eklektilised metallsambad 

nende vahel on aga valatud metallrinnatis pseudogooti motii

vistikuga. Algselt on vähemalt pool rõdust olnud kinnine klaa

situd verandana, tihedate rombi ja kuusnurga kujulise ruudust~ 

kuga. Räästas omas ka a2uurse räästapitsi. 

Nagu märgitud, paikneb tagafassaadi parempoolse väljaehi

tuse siseküljel jõuline flankeeruv torn, mis kõrgub oma nelja 

korrusega kogu hoone kohal. Torn on kabeksatahuline, kusjuu

res ta eendub põhikorpuse seinapinnast 5 tahuga. Torni 2 ala

korruse aknad on kitsad lameda kaarega avad, mis silluse laiu

selt raamitud kaarja krohviäärisega. 3 korruse akende kaared 
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olid algselt kõrge kaarega. Ruudustik neis akendes oli tiheda 

raamistusega, mis pole säilunud. Torni viimase korruse aknad 

on aga laia krohviäärisega raamitud ümaraknad. Seejuures ak

nad paiknevad torni 4 tahul. 4 tahku nende vahel on akendeta. 

Tahud on eraldatud nurgaliseenidega. Torni lõpetab ülal jõu

line profileeritud, lai ja tugevalt eenduv karniis, mis toe

tatud tiheda voluudikujuliste kensoolide reaga. Algselt omas 

tornitipp ka laskeavada laadse kõrge pääsusabakujulise lõike

ga kreneleeritud ±innatise, mis aga on hävinud. Tornil on 

katuse küljel trepikojana väljaehitised, millest üks on väike 

kivist, kolmnurkviiluga ja viilkatusega ehitus põhikorpuse 

keskosa poolel, teine oli aga esifassaadi suunal ning kujutas 

poolümarat karniisidega ja teravkaareliste akendega tornikest. 

Viimane tänapäeval asendatud lihtsa nelinurkse laudehi tusega. 

Tagafassaadi keskosas on alakorruse aknad pikendatud pea 

maani, osa neist ongi uks-aknad, mis avanevad kogu hoone taga

külge hõlmavale laiale terrassile, mis oli algselt kaunistatud 

paljude raidtöödega, sealhulgas kahe marmorlõviga. Need, na~ 

ka teised lossi arvukad raiddetailid, olid valmistatud kirjan

duse andmeil skulptor ja meister J.G.Ekkneri poolt. 

Hoone tubadesüsteem on võrdlemisi keerukas, põhikorpuses 

valitseb anfilaadne ruumide järjestus. 

Seega on Joa mõisa peahoone markantne varase historit

sismi näidis. Kirjanduse andmeil alustati selle pseudogooti 

stiili laadis ehituse püstitamist veel 1830.aastate lõpul Pe

terburi arhitekt Stacken-Schneideri projekti alusel, kuid lõ

petati 1840.aastate keskel peale tema omaniku krahv Aleksander 

von Benekendorffi surma viimase lese poolt. Hoonet on kaasajal 

remontidega moonutatud, kuid ta on heas seisundis . 
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Kõrvalhooned paiknevad valdavalt kahes grupis: lossi esisel 

platool viimasega ranges ansamblilisas seoses ning joa ümber, 

vanemate hoonete mitte eriti reeglipärase rühmana. Uksikhoo

neid leidub ka pargis või maantee äärtel. Palju kõrvalhooneid 

on hävinud või ümber ehitatud, eriti viimasel aastakümnel. 

Ainulaadse ansambli moodustavad lauda- ja tallirühm koos 

väravamajaga lossi esiväljaku ees peasissesõidutee külgedel. 

Tähtsamad kõrvalhooned on: 

Tallid ja laudad paiknevad kahel pool sissesõiduteed, moodus---
tades nelinurkse eeshoovi. Need hooned moodustavad samuti hoo-

nestusega nelinurkeelt suletud sisehoove. Hoonete nurkadel 

paiknevad poolümarad nurgatornid, mis flankeeruvad. Nende ki

viehituste kindluslikku ilmet suurendavad ka rinnatiselaadse 

karniisiga ringmüürid. Ehitused pärinevad XIX saj. II veeran

dist. Vasakul paikneb tall, paxemal laut. Eeshoovi lõpetab 

väravavahimaja, millest kahel pool olid raudaias laiad peavä

ravad. Vahimajaka on nelinurkne kivihoone, millel esi- ja ta

gafassaadis eenduvad seinapinnad, rõhutatud kontraforssidega, 

kaetud kolmnurkviiludega. Viilu all oli teravkaareline friis. 

Räästakarniisid aga on laiad, profileeritud. Katuse äär omas 

peahoone torniga analoogse rinnatise. Aknad on majakeses kit

sad, kõrge kaarega, mille sillus eendub. Samalaadne on laia 

ja kõrge ukse kaarava, mille kohal nii esi- kui tagaküljel 

paiknesid suured Benckendorffide vapiplaadid. Väravamajaka pä

rineb peahoonega samast ehitusajast. 

Nn. 11 Preestrimaja" ja kodukirik paikneb esiväljaku äärel ning 

ta on platool asuva hooneteansambli vanem ehitis, valminud en

ne suurt lossi XIX saj. I poole keskel, olles ajutiselt pea-

hoone. Ehitus on kahekordne kivihoone, mille esifassaadi kesk-

osa ehitatud kõrgemana, kaetud katusest räästakarniisist kõr-
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gemal asetseva kolmnurkviiluga. Tema all on teisel korrusel 

kolmikaken, mis kaetud ülal kaaefrontoonidega. Keskmine aken 

on ukseks, mis avaneb rõdule. Rõdu asub alakorruse keskel 

asuva kinnise palkoni katusel. Väljaehitus on ka hoone pargi

fassaadil, siin tugevalt eenduva keskrisaliidina. Siin on ri

saliit kaetud viiluga, mis koosneb liidetud viiest teravkaare 

lisest liigendatud pindadega pseudogooti kõrgetest ja kitsas

test frontoonidest, millest keskmine kõrgem, omas liigendatud 

pindu ka külgedel. Teised alanevad astmelisel t. Kogu hoonet 

katab lame kelpkatus, millel kitsas profileeritud karniis ja 

lai vöö selle all. lUcnad on nelinurksed, alakorrusel väikse

mad, teisel korrusel kõrgemad, siin kaetud eenduva sillusega. 

Kogu ehitus on kaasajal tunduvalt ümber ehitatud, kuid algne 

ehitus kandis veel klassitsistlikke tunnuseid. 

Vesiveski on erakordselt massiivne krohvitud paekiviehitus, 

mida toetavad kontraforsid. Hoonet katab katusekivikattega ki 

sa karniisiga kelpkatus. Ehitust on kodanlikul perioodil ja 

kaasajal erinevateks ülesanneteks rekonstrueeritud, kuid alg

ne ehitus võib pärineda veel XVIII saj. algupoolest. 

Mõisaköök (?) on krohvi tud seinte ga paekivihoone, mida jõe 

poolt toetavad samuti kontraforsid. Hoonet katab kitsaste 

räästakarniisidega katusekivikattega viilkatus, mis algselt 

oli poolkelpkatus. Hoone alakorruse aknad on kitsad, terav

kaarelised. Viiludesse avanevad hilisemad lakatubade aknad 

on aga nelinurksed. lioone omab väikese viilutorni, mis on 

kuuetahuline, kaetud teravatipulise tornikiivriga, millel 

tuulelipp. Torn on 6-tahuline. Ta omab kaks vahevööd, millede 

vahel on kitsad laskepilude laadsed torniaknad. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. II poole lõpuveerandist. 
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!alveaed-kasvuhoone paikneb peahoone tagaküljel juba pargis, 

olles ühtlasi juba osaliselt pargiehitus. Hoone on väga pikk 

ning liigendatud kolme üfiekordse kiviehitusega osadeks. Nende 

.eenduvate 3 ehituse vahel paiknesid algselt väga kõrged, ühe

poolse kaldega klaaskatusega ja klaasseinaga triiphooned, ki

vist tagaseinaga. Kaasajal on need hooneosad ehitatud kinni

seks ühekordseks elu- ja majandusruumideks. Kolm eenduvat 

ehitisosa omavad esifassaadil kolm suurt teravkaarelist akent, 

millest keskmine oli ääristavaist kõrgem. Aknad on profileeri 

tud pseudogooti palestikuga. Väljaehitiste nurgad olid alg

selt kujundatud neljatahuliste nurgasammastega, mille pinnad 

olid liigendatud teravkaarelists petikutega ja kroonitud kolm 

nurkviiludega kõigil neljal küljel, kaetud sihvaka teravatipu 

lise tornikesega. Tänapäeval on need nurgasambad kujundatud 

eklektilisteks pilastriteks. Algne katus oli neil väljaehi

tistel lame kelpkatus. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole 

algusest. 

Kelder kasvuhoone juures on pooleldi maapealne muldkattega 

võlvitud suur ehitus, mille paekivist laotud kolmnurkse vii

luga otsafassaadis on kolmnurkse terava avaga uks. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Sepikoda on väike kiviehitus jõe kaldal. Kuna ta paiknes par

gi äärel kettsilla juures, kujundati ta ainulaadselt: talle 

anti pargipaviljoni ilme. Hoone meenutab keskaegset gooti 

lossikese varet. Põhiplaanilt nelinurkne ehitus, mille müürid 

laotud pae- ja maakividest, seejuures maakivid on krohvimata. 

Seintel on varemetelaadseid pikendusi. Hoone nurkades paikne

vad erineva kõrgusega väljaehitatud 4 kuusnurkset saledat fl 

keerivat nurgatorni. Need on krohvitud tahkudega. Tornide tah

kudes on üksikud kitsad laskepiludelaadsed teravkaarelised 
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avad. Kogu hoonet vöötab astmelisalt profileeritud eenduv kar 

niis, mis kulgeb ka tornide pindadel. Ainult siin on ta toe

tatud astmeliste tiheda paigutusega konsoolidest. Samalaad

sed, kuid voluudile lähedase kujundusega ja pikemad konsoolid 

kannavad tornide rinnatise karniise. Tornide ülaosas, karnii

side vahel on igas tahus kitsas teravkaareline laskeavapilu. 

Igal fassaadil on lame kolmnurkne viil, milles tihe rida kit

said teravkaarelisi aknaid, mis kõrgenevad viilu keskel. Ka 

hoone peauks ja aknad on teravkaarelised, suured avad, mis 

omavad stiilse süvarihvade ja ümarmõigastega ning talumivööga 

pseudogooti perspektiivportaalile omase palestiku. Avade vä

lisääred on eenduvad, uksel rustikaalselt laotud sillusekivi

dega. Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest. On varemeis, 

kuid konserveeritud. 

Töölistemaja (?) on pikk krohvitud seintega kivihoone, mille 

keskosa omab teise korruse. Hoonet katab eterniitkattega viil 

katus, millel ühekordsea hooneosal osalt ka profileeritud 

räästakarniis, teisel korrusel on karniis lihtsam. On ka kor

ruste vahet markeeriv vahevöö. Hoone seinte krohvipind ala

korruse ulatuses on dekoreeritud kivikillustikuga. Teise, hi

lisema korruse seinapinnad on samalaadse viimistlusega, kuid 

siin on osalt ka krohviga katmata maakive. Aknad on kaetud 

eenduva ja lameda kaarega tellissillustega, hambuva müürimi

sega on ääristatud ka akende avade küljed. Hoone keskosas 

(pealisehituse laiuselt) on seinapind liigendatud suurte kaar 

petikutega (4 tk.), mille kaarekandu kannavad neljatahulised 

poolsambad talumivööga. Kaarpetikutes paiknevad hoone neli

nurksed aknad või uksed. Aknad on 6-ruudulised. Algne hoone 

võib pärineda veel XIX saj. I poole keskelt, kuid ta on sajan 

di lõpuveerandil rekonstrueeritud. 
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Veetorn (on hävinud) oli 5-korruseline 8-tahuline kivitorn, 

millel oli lame katus vaateplatvormiga. Aknad olid kitsad 

laskeavade-laadsed pilud, osa korruseid oli markeeritud vahe

vöödega, tahkude nurgad aga kujundatud nurgaliseenidega. 

Pesuköögid ja saunad paiknesid veskikanali ja jõe vahel, nad 

lammutati 196o.a. lõpul. Kujundusalt sarnanesid kõigis (kroh

vikate, aknad, karniisid jms.) töölistemaj aga ning olid põ

hiosas samaealised. Seinu toetasid võimsad kontraforsid. 

Nn. "Ponomarj ovi maja" oli kahekordne puithoone jõe vastas-
~ 

kaldal. Ehitatud eklektilise kujundusega vana-vene stiilis 

rikkalikult dekoreeritud ehispitside ja karniisidega, viilu

laudade ja aknapealdistega. Lammutati 197o.a. alguses. Päri

nes XIX saj. II poole keskelt. 

Park on väga suur, hõlmates kuni 25 ha kujundatud ala. Park 

baseerub Keila jõele ning looduslikule luitemännikule. Pargi 

dominandi moodustab Keila-Joa juga, kõrgusega kuni 6 m. Pla

neeringult on park vabakujuline ning kõrgetasemelise teostu

sega, millest suur osa säilunud tänapäevani. Enamik arvukaist 

pargiehi tistest on aga hävinud. Park jaguneb kahte ossa: lui

tealad ja mets kuni joani ning jõeoruni ning jõeorg oma välja

kutega. Väikese regulaarse osa moodustab peahoone esiväljak 

kõrvalhoonete reeglipärase grupi ja lossi vahel, mis laben

datud ringteega. Viimast äär1stavad põõsad, jättes hooned väl

jakule avatuks. Väljaku keskel asus Venuse marmorfiguur 

(skulptor A.Canova). Peahoone taga paikneb risaliitehituste 

vahel avar terrass, mis lõpeb jõe järsu astangu. äärel väikese, 

kitsa väljakuga. Ka siin puudusid puud, hoone oli jäetud va

abaks piki j õe telge Meremõisa suunas ning vaba oli ka vaade 

joale. Peahoone kohal oli jõe kallas veepiiril kindlustatud 
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ning vooderdatud. Siin paiknes kitsas tee vahetult veepiiril. 

Peahoone juurest piki jõe paremat kallast lasku va pargiosa 

puude hulgas on tsaar Nikolai I külaskäiku tähistavad, osalt 

ka tema poolt istutatud puud. Need olid algselt piiratud me

tallaedadega ning tähistatud plaatidega, kokku 14. 

Pargi tuumiku moodustavad väljakute süsteemid kahel pooJ 

jõge. Neist parema kalda väljakud on suuremad, vastaskaldal 

väiksemad. Väljakute kujundus on arvestatud valguse ja varju 

vahelduvusele. Nii jõe paremal kaldal järgneb avatud suurele 

väljakule metsa alla Paigutatud tiikide süsteem väikeste var

jatud väludega. Tiigid omasid kunstliku toite, milleks Mere

mõisa varemete kohal asus jõel väike kuni 1 m kõrgune pais, 

kust suundus tiikideni maa-alune toitekanal. Oluline oli pargi 

looduslik vahelduv, kohati järsk reljeef, mis võimaldas raja

da teedesüsteemi erinevatel kõrgustel, kas aasal, vee piiril 

või kaldaterassil ja lui teplatool. Palju oli järske tõuse-lan

gusi. Kõrgematele neemikutele kujundati vaatakohad kas lossi

le, väljakutele või jõele. Need kohad markeeriti tavakohaselt 

kas paviljoni või pingiga. Pargi äärealad läksid üle sujuvalt 

looduslikuks männikuks, kus kujundatud alid vaid teerajad. 

J?argimetsa lääneküljel järsu luite harjal paikneb ka mõisnike 

Benckendorffide ja Volkonskite kabel ja perekonnakalmistu. 

Jõgi ülalpool juba moodustas saari, mis ühendati sillaga. Ve

siveski toite parandamiseks paikneb ka siin madal tamm, mille 

küljel kulgeb kanal veskisse. 

Pargi keskosas väljakute piirkonnas, tiikide kallastel 

ning jõe terrassidel ja peahoone läheduses on looduslikku 

~uistut täiendatud või asendatud istutatud puistuga. Puud on 

valitud kontrastselt, kusjuures just puude liikide vaheldusega 

on loodudki teatavad eriastmed ka väljakute vahel heledaroatest 
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tumedamateni. Kodumaiste tamme, pärna, vahtra kõrval on kasu

tatud eksoote, kuigi need omaette eesmärgiks ei ole kujunenud, 

v.a. üksikute väljakute vaadete markeerimiseks. Sellisteks on 

hobukastan, seedrimänd, elupuud, mägivaher, palsamnulg, hari

lik ja punaselehine pöök, euroopa ja vene lehised, berliini 

pappel. Väga rikkalikult on kasutatud dekoratiivpõõsaid kas 

väljakute külgede sulgemiseks, jõekallaste katteks või välja

kute liigestamiseks. Kokku loetletakse pargis kuni 80 liiki. 

Kasvuhoones asuv talveaed sis&Jdas samuti palju eksooti

lisi puid ja põõsaid. Hoone läheduses paiknes algselt ka ki

viktaimla, vämkesel väljakul kasvuhoonete ees asus marmorfi

guure. 

Pargiehi tistest tuleb märkida järgmisi: 

Kettsillad joast kõrgemal, ehitatud l836.a. ning olid 

kaheosalised ületades saart. Osa rippsillast taastatud. 

Kunstlikud varemed Meremõisa kohal. Need müürid kuuluvad 

varasemale Meremõisa peahoonele, mis jäi lõpuni ehitamata ja 

kujundati suurejoonelisteks varemeteks vahetult kaldajärsakul. 

Hoone oli kahekordne paekiviehitus kõrge soklikorrusega, mil

lest viimane on tänapäeve~i hästi säilinud. Varemed pärinevad 

XIX saj. I poole keskelt. Varemete juures paikneb üks tähtsa

maid vaatepunkte, kus asus pikk nn. 11 Rossi pink" (pühendatud 

lauljatar Rossile, Henriette Sontag'ile). 

Varemete all lõhandiku äärel paiknes kõrgel soklil figuur 

nn. "Jumalaema". Säilunud vaid nelj atab.uline sokkel. Mälestus

sammas oli pühendatud A.v.Benckendorffi vanematele. 

"Venna mälestuskivi" tiikide läheduses oli maakivirahu, 

millele kinnitatud pronksmõõk, -kilp ja -kiiver. Mälestusmärk 

tähistas Vene-Targi sõjas langenud A.v.Benckendorffi venna 

mälestust. Tänapäevani ei ole säilunud. 
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~iljon rannaluitel oli koorimata kasepuust ja rookatu

sega lihtne lehtla, millega sajandivahetusel asendati samal 

kohal paiknenud tammetüvedest samas laadis paviljon. Ei ole 

säilunud. 

Malmpaviljon jõe paremal kaldal oli massiivsel 8-tahuli

sel sambal asetsev lai varikatus, mille räästast dekoreeris 

rikkalikult kujundatud ehispits pseudogooti laadis. Varikatu

se all asetses Nikolai I büst ning paviljon tähistas tema kü

laskäiku Keila-Joale 1833.a. Paviljon pärinea hilisemast pe

rioodist, tänapäevani ei ole säilunud. 

NM. Kiigesild ühendas jõekaldaid joast allpool. Oli kit

sas kerge kaarega sild, mida ääristas lihtne ballustraad. 

Silla otstel paiknesid neljatahulistel soklitel vaasid. Sild 

ei ole säilunud, asendatud kaasajal kaarsillaga. 

Volkonski kivi aasal jõe vasakul kaldal. Kivil raidtekst, 

mis tähistab vürst Peter Grigori p. Volkonski lemmikteed par-

gis 1878-1879.a. 

Tohtrikivi parkmetsas lossist idas kannab raidteksti pü

hendusega Volkonskite perekonna arstile dr.Schantz 1 ile (1877-

1910). 

Kabel ja perekonnama~sepaik asub kõrgel luiteplatool 

ning on kitsas, kõrge pseudoklassitsistlik ehitus paekivist, 

krohvitud seintega. Krohvikatteta on väga hea viimistlusega 

tahu tud r aidd etailid. N ee d on hoone nurkadel paiknev ad nur ga

pilastrid, eenduv ja profileeritud räästa ja viilukarniis 

ning kitsas vahevöö räästakarniisi all hoone külgfassaadidel. 

Raidkiviga on ääristatud ka kõrge ukseportaal, mille ääriste 

pinnad liigendatud ja ülanurkades laiendatud. ttlal kaetud kit

sa eenduva profileeritud simsiga. Viiluväljas paikneb krohv~-
äärisega ümaraken, kabeli külgseintea aga on lihtsad nelinurk-

sed aknad. Hoone võib pärineda XX saj. algusest. Kabelimäele 
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tõuseb kõrge paekivitrepp. 

Kabeli juurde on maetud Joa lossi ehitaja krahv A.v. 

Benckendorff ning järgmised mõisaomanikud vürstid Volkonskid. 

Kõik kalmud on kujundatud ühtselt: raskete graniitplaatidega 

ja pronksiga dekoreeri tud ristide ga. 

Pargi seisund valdavas osas hea, halvem on pargi seisund 

peahoone ümbruses. 

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1967. ja l976.a . 



• Joa mõis. Peahoone esikülg . 

J oa mõis. 

Vaade peahoonele joalt . 

• 


