
33. KEILA Pastoraat (Kegel), Kirikumõis. 

Keila ~n, Ranna sovhoos (Keila kihelkond). 

Peahoone on suurem kahekordne kivihoone, mis kaetud kõrge 

kelpkatusega, katteks kaasajal eterniit. Algne kate võis olla 

S-kivi, säilunud on katuses murdsarikas. Omab eenduva ning 

jõulisel t profileeri tud räästakarniisi. Hoone esifassaadis 

keskteljel 3 akna laiuselt tugevalt eenduv keskrisaliit, mis 

krooni tud madala ja laia kolm.nurkviiluga. Viilualune ja rääs

takarniis kordavad vormilt hoone räästakarniise. Hoone seinad 

on krohvitud pritskrohvile lähedase töötlusega, seejuures hoo

ne tagafassaadil on hoone nurkades ning akende vahel lamedad, 

silutud pinnaga liseenid (6 tk.). Samalaadsete nurgaliseenide 

jälgi võib leida esifassaadis hoone nurkadel. Aknad ja uksed 

olid ääristatud samuti laiade lamedate krohviääristega, mis 

hästi säilunud tagafassaadis. Akende paigutuses esifassaadis 

võib jäl c_ida teatavat rühmitamist: keskrisaliid.is 3, järgneb 

2 lähebtikku asetatud ja 1 eraldatud aken seinapinna äärel. 

Tagafassaadis paiknevad aknad reeglipäraste vahedega. Peakor

ruseks on II korrus, selle aknad on suured ja kõrged, 6-ruudu

lised (1 tagafassaadi aken aga säilitanud tiheda ruudustikuga 

~20 ruutu neljal väljal) süsteemi. Alakorruse aknad on väikse

mad, pea ruudukujulised, olid algselt kahe poolega ja 16 ruudu

ga aknad, mis kaasajal enamuses ümber ehitatud. Mõned aknad 

säil~amud baroksed nurgaplekid raamidel. Keskrisaliidi viilu

väljas on lame ovaalaken, mis algselt oli poolitatud ja omas 

tiheda, 10-ruudulise raami. Kahepoolega peauks asub täpselt 

hoone keskteljel, ta ei oma tr~ppi. Kõrvaluksed avanevad ka 

otsafassaadidesse. Hoone katuseäärtel paiknevad sün~eetrilisel 

kaks algset massiivset korstnapiipu. 

Hoone on seega stiilne hilisbarokne või varaklassitsistli 
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üleminekuperioodi ehitus, tõenäoliselt XVIII saj. viimasest 

veerandist. Ta on kasutusel elamuna ning rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid säilunud üksikud, needki ümber ehitatud. 

Ait - lihtne paekivihoone, kaetud õhukese krohvikihiga. Aknad 

pr~ctiliselt puuduvad. Hoonet katab eterniitkattega viilkatus, 

millel üleulatuvad kitsad räästad. Hoone võib pärineda XIX saj. 

lõpuveerandist. 

Laut-elamu (oli alles veel 1966.a., hiljem lammutatud) -oli 

paekivist krahv i tud pr i tskrohviga. Ehi tu st kattis kõrge pool

kelpkatus, millel harja otstes olid unkaavad. Katteks oli 

laast. Tuulekastilaadsed laudkarniisid paiknesid külgfassaadi

des, otsafassaadides katuseäär ühtis seinapinnaga. Väiksed 

6-ruudulised aknad olid pea ruudukujulised. Omas mantelkorstna. 

fiaone võis pärineda peahoonega samast ajast. 

Park on väike, seegi praktiliselt hävinud. Omas teatava regu

laarsuse. Keilast suundus pastoraadile saareallee, mille ääres 

paiknes kahe vahtraga raami tud värav. Hoone ette jäi algselt 

väike avatud ringväljak. Hoone esifassaade raamib veel tihe 

sireliterida. Tõenäoliselt oli ka hoonet ümbritsevas aias regu

laarseidleede-ja hekkidesüsteeme, mis pole säilunud. Peahoone 

vastas üle maantee asus väikesel künkal kõree malmist valatud 

M.Lutheri täisfiguur, mille pjedestaal oli kujundatud pseudo

gooti ornamentikaga. 1'iguur kõrvaidati 1940. a., oli aga siia 

paigaldatud 1862.a. 

Külastatud viimati l975.a., pildietatud 1966. ja 1975.a. 
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Keila pastoraat. 

Otsvaade . 


