33. KEILA Pastor aat (Kegel ), Kiriku mõis.
Keila ~n, Ranna sovhoo s (Keila kihelk ond).
Peahoo ne on suurem kaheko rdne kiviho one, mis kaetud kõrge
kelpka tusega , kattek s kaasaj al eterni it. Algne kate võis olla
S-kivi , säilunu d on katuse s murdsa rikas. Omab eenduv a ning
jõulis el t profil eeri tud räästa karnii si. Hoone esifas saadis
keskte ljel 3 akna laiuse lt tugeva lt eenduv keskr isaliit , mis
krooni tud madala ja laia kolm.n urkviil uga. Viilua lune ja räästakarn iis kordav ad vormil t hoone räästa karnii se. Hoone seinad
on krohvi tud pritsk rohvil e läheda se töötlus ega, seejuu res hoone tagafa ssaadi l on hoone nurkad es ning akende vahel lameda d,
silutud pinnag a liseen id (6 tk.). Samala adsete nurgal iseenid e
jälgi võib leida esifas saadis hoone nurkad el. Aknad ja uksed
olid äärista tud samuti laiade lameda te krohvi ääriste ga, mis
hästi säilunu d tagafa ssaadi s. Akende paigut uses esifas saadis
võib jäl c_ida teatav at rühmit amist: keskri saliid. is 3, järgneb
2 lähebt ikku asetatu d ja 1 eralda tud aken seinap inna äärel.
Tagafa ssaadis paikne vad aknad reegli pärast e vahede ga. Peakor ruseks on II korrus , selle aknad on suured ja kõrged , 6-ruud ulised (1 tagafa ssaadi aken aga säilita nud tiheda ruudus tikuga
~20 ruutu neljal väljal ) süsteem i. Alakor ruse aknad on väikse
mad, pea ruuduk ujulise d, olid algsel t kahe pooleg a ja 16 ruuduga aknad, mis kaasaj al enamus es ümber ehitatu d. Mõned aknad
baroks ed nurgap lekid raamid el. Keskr isaliid i viiluväljas on lame ovaala ken, mis algsel t oli poolita tud ja omas
tiheda , 10-ruu dulise raami. Kahepo olega peauks asub täpsel t
säil~amud

hoone keskte ljel, ta ei oma

tr~ppi.

Kõrval uksed avanev ad ka

otsafa ssaadi desse. Hoone katuse äärtel paikne vad

sün~eetrilisel

kaks algset massii vset korstn apii pu.
Hoone on seega stiilne hilisba rokne või varak lassit sistli

- 2 -

ülem ineku perio odi ehitu s, tõen äolis elt XVIII saj. viim asest
veera ndist . Ta on kasu tusel elamu na ning rahul dava s seisu ndis.
Kõrv alhoo neid säilu nud üksik ud, need ki ümbe r ehita tud.
Ait - lihtn e paeki vihoo ne, kaetu d õhuke se kroh vikih iga. Aknad
iitka ttega viilk atus,
pr~ctiliselt puudu vad. Hoon et katab etern
saj.
mille l üleul atuva d kitsa d rääst ad. Hoone võib pärin eda XIX
lõpuv eeran dist.
Laut- elam u (oli alles veel 1966 .a., hilje m lamm utatud ) -oli
paek ivist krahv i tud pr i tskro hviga . Ehi tu st katti s kõrge poolkelpk atus, mille l harja otste s olid unkaa vad. Katte ks oli
adilaast . Tuul ekast ilaad sed laudk arnii sid paikn esid külg fassa
des, otsaf assaa dides katus eäär ühtis seina pinna ga. Väiks ed
stna.
6-ruu dulis ed aknad olid pea ruudu kujul ised. Omas mant elkor
fiaone võis pärin eda peaho onega sama st ajast .
Park on väike , seegi prak tilis elt hävin ud. Omas teata va regulaars use. Keil ast suund us pasto raadi le saare allee , mille ääres
lt
paikn es kahe vahtr aga raam i tud värav . Hoone ette jäi algse
väike avatu d ringv äljak . Hoone esifa ssaad e raami b veel tihe
sirel iteri da. Tõen äolis elt oli ka hoon et ümbr itsev as aias reguone
laar seid leed e-ja hekki desüs teeme , mis pole säilu nud. Peaho
ud
vasta s üle maan tee asus väike sel künk al kõree malm ist valat
oM.Lu theri täisf iguu r, mille pjede staal oli kujun datud pseud
gooti ornam entik aga. 1'iguu r kõrv aidat i 1940. a., oli aga siia
paiga ldatu d 1862 .a.
Küla statu d viim ati l975 .a., pildi etatu d 1966. ja 1975 .a.

Keila pastoraat.
Otsvaade .
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