34. KEILA mõis (Kegel). Riiütlimöis.
Keila linn (Keila kihelkond).
Peahoone on suur ning ühe tiibehi tusega
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1 11 -tähe kujulisaks

kujunenud kiviehitus, mis kaasajal väga ulatuslikult rekonstrueeritud. Algne ehitus oli samuti erinevatel perioodidel püstitatud hoone, mis algselt oli ilmselt ühekordne hoone. female
ehitati erinevatel aegadel eriosadela peale teine korras, üks
esifassaadi tiibasid jäi ka ühekordselt. Algsel hoonel olid
erinevate kõrgustega viilkatused, tänapäeval, mil kogu hoone
(kaks tiiba) on ühekõrgused kahekorruse lised, on hoonel katusekivikattaga viilkatus. Hästi on säilinud hoone tagaküljel tiibehituse korrustevah elises seinas lai jõuliselt profileeritu d
räästakarnii s, mis otsafassaadi s on krepitud. Osa algseid aknaid on hoone tagaküljel säilunud, need on kitsad ja 6-ruwiulised. Verandadest on säilunud kinnine viietahuline esik esifassaadi keskteljel, millel lame, rõduna kasutatud katus. Omal
jälgi laiast profileeri tud karniisis t. Ühe rõdu kandesambad
(graniit) säilunud pargis.
Algne ehitus võis pärineda veel XIX saj. I poole lõpust,
mis rekonstruee riti sama sajandi lõpupoolel ning taas XX saj.
t

alr,uses. Hoone kasutusel korteritena ning on halvas seisundis.
Kõrvalhoonei d omab mõis arvukalt, need asuvad kahel pool Keila
jõge ja on enamuses varemeis.
I.~oonakatemaja

l~eist

olulisemad on:

(?)on paekivist krohvitud seintega massiivne

hoone, milles säilunud osaliselt veel mantelkorste n. Hoonet
katab seintest kõrgem laastukatteg a poolkelpkatu s, millel väga
kitsad räästad kitsa astmelise räästakarnii siga. Hoone reeglipäraselt paigutatud aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised .
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Ehitusega liutub madalam ja kitsam juurdeehitus Qhel otsafassaadil. Hoonet võib lugeda XIX saj. alguse või saj andivahetuse
ehituseks, on sisse langemas.
Laudad moodustavad sum·e iuudukujulise suletud hoonepleki sisehooviga. Ehitused on krohvitud seintega paekivist hooned,
millest mõned eenduvad kergelt seinafrondis. Ehitused kogu
ulatuses varemeis.
Tall· (?) on samuti varemeis, säilunud on vaid Qks hoone ots.
See on paekivist, õhukese krohvikattega ehitus, mis rekonstrue
ri tud tänapäeval laudaks. Hoone seinas on jälgitav katke varasemast esifassaadi keskosa hõlmanud ulatuslikust ulualusest,
mille ees oli kaaristu. Selle kaared olid kõrged, kannad toetasid talumivööga tulpadele. Hoone võis algselt pärineda XIX
saj. I poolest.
Viinaköök on suur ehituskompleks, kuhu kuuluvad veel mitmesugu
s ed väiksemad aidad, kuiv at id ja keldrid. Ehi ta tud eri aegadel,
valdavalt XIX saj. II poolel ja käesoleva alguses. Neist hoone
test viinaköök on piklik ehitus:, mille üks paekivitiit krohvitud, teine lõhutud maakividest, nurkadel ja avade külgedel aga
tal. utud paekiviga ääristatud ehitus krohvimata. See

~hekordne

ehitus kaetud kõrge laastukattega viilkaLusega. Hoonesse lõikub keskosas risti väga kõrge korpus, mille külgseinad laotud
lõhutud maakivist, esifassaad aga paekivist. Seinad krohvimata.
Hoonet katab samuti üleulatuvate räästastega viilkatus, see
aga risti põhihoone pikiteljega. Esifassaadis omab see hilisem
korpus alakorrusel väga kõrgeid aknaid, millel kõrge kaarega
ava. Kaarsillus seejuures omab hammaslõikelaadse sisselõikega
äärise. Samalaadne väiksem aken on ka II korrusel. Seega on
ehituse põhikorpus

ehita~ud

esiti veel XIX saj. lõpuveerandil,
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keskkorpus aga juba käesoleva sajandi alguses.
Ait-kuivati- elamu-kelde r on pikem krohvitud paekivihoone eklektilises laadis kujundusega. Ehitust katab üleulatuvats räästastega viilkatus, kaasajal katteks eterniit. Hoone nurgad on laotud rusteeri tud pind ad ega laiade liseenidega. Otsviilu all kulgeb kitsas vahekarniis. Hoone omab karniisiga markeeritud sokli. Aknad põhikorrusel on segmentakend ena nelja ruudulised.
Osa aknaid ja uksed asetatud aga ka kõrge kaare ga petikutesse.
Otsviilus on lakatubade aknad ning nende kohal suur ümaraken
lar~a.

Esifassaadi katusesse lõikuvad erinevatel tasanditel ja

erinevate suurustega katuseuksed ja aknad väikeste viilkatuste
all. Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerandist.
Töölistemaja on lõhutud maakivist väike ilmekas ehitus, millel
kivide vahed laialt krohvitud, krahv aga dekoreeritud kivikildudega. Hoonet katab laiade üleulatuvats räästastega viilkatus,
katteks katusekivi. Viimased sarikapaarid viiludes koos pennidega avatud. Viiluväljad kaetud püstvoodriga , mille otsad viilu
all müüripinnal saetud ehi$pitsiks. Alakorruse aknad on suured,
kaetud laiade ja lameda kaarega sillustega, mille pinnad krohvitud. Sillustes kõrge lukukivi. Aknad on seejuures 6-ruudulised .
Osa aknaid on petikutena. Hoone omab ka osaliselt väljaehitatu d
t

lakakorruse, kuhu viib otsafassaad il lahtine puittrepp, millel
otsviilus lahtine rõduplatvorm . Osa lakatubade aknaid avaneb
viiludes, osa a6a katusel. Viimasedon kaetud ühepoolse kaldega
ka~usega.

Nad võivad olla ka kaasaegsed ümberehituse d. Hoone

võib pärineda viimasest saj andivahetuse st.
Vär_g vaehitus (?) on lautade lähikonnas, tema algne funktsioon
raskelt määra·tav. Ehitus on väike paekivihoone ,

krohvimat~

seintega, kaetud lameda viilkatusega . Ta omab kõr ge kaarega ja
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zellistega sillatud ava esifassaadis. KUlgfassaadides on räästast kuni 1 meeter allpool eenduv seinapind, mida kannab puhtalt tabutud raidkarniis süvarihvakujuliselt profileeritud
vööga. Ehitus on eklektilise laadiga teostatud tõenäoliselt
XIX saj. lõpu hoone.
Park on väga suur ning oli algselt väga ilmeka vabakujulise
lahenduse ga, kus põhidominandiks oli väljaarendatud tiikide,
kanalite ja poolsaarte-saarte süsteem, mis aga Keila jõe süvendamisega hukkunud. Ka suur osa pargipuistust välja raiutud või
hävinud. On säilunud üksikud puudegrupid või jäljed neist.
Need moodustasid suure, avarate või väiksemate väljakutega süsteemi, mis oli peahoonega nõrgalt seotud. hoone enda juures
paiknes ees suur ringteega raamitud esiväljak ja üksikpuudega
liigendatud aed hoone taga, mis liitus jõekaldaga. Pargi puistus domineeris vaher, saar, must lepp, esines ka okaspuid
(kuuski). Tänapäeval pargipuistu asendumas tiheda mustalepa
ja saarenoorendikuga. Ala on metsistunud.

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1966. ja 197o.a.
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