48. KOPPELMANNI mõis (Kopp elman n). Boolm õis.
Saue k/n, Aäsmäe sovho os (Kei la kihel kond ).
Peaho one on kahek ordne keSkm ise suuru sega paeki vihoo ne, mille
le liide tud tagak aljel pikem aheko rdne tiibe hitus . Mõlemate
all on keld rid. Põhik orpus omab S-kiv ikatt ega poolk elpka tuse,
mille l kalgf assaa dides poel viilu all ja viilu kelba kolm nurga
all laiem profi leeri tud karn iis. Peol viilu külge del. kar.n iis
puudu b. Katu sehar jal paikn evad kaks samm eetri liselt aseta tud
korst napii pu. Hoone aknad paikn evad aldis el t korra päras elt,
on kitsa d ja kõrge d, kaas ajal 4 suure ruudu ga kahep oolse d aknad. Pool viilu des on laka valgu staal iseks kaks ruud ultuj ulist
võrd lemis i suurt aken t. Esifa ssaad i kesk telja l asete ev peauk s
on aseta tud suurd e kaarp etiku sse. Hoone tagak üljel e liide tud
aheko rdne ehi tu s on noore m, teda on ka kaas ajal reko nstru eeri
tud (välj a ehita tud osal iselt lakak orrus ), seetõ ttu tema kõrge viilk atus ei ole algne . Ilms elt paikn ewid selle s hoon etiivas mitm esugu sed kõrva lruum id. Algse d aknad on väiks emad ,

"

6-ruu dulis ed. Põhik orpus e seint ea võib jälgi da mõnin~aid
selle st, et ta võis olla algse lt üheko rdne, ilms elt veel lVII
saj. ehitu s. Tänap äevan e kahek ordne hoone võib pärin eda XIX
saj. I pool est, juurd eehit us võib olla aga XIX saj. lõpu st.
Hoon et kasu tatak se elamu na ja ta on rahul d avas seisu nd is, osa
ruume on tühja d.
hõrva lhoon ed asets evad mõisa sadam ikus võrdl emis i koond atud
grup is, enam uses varem eis. Oluli sema d on:
Lauda d mood ustav ad suure ma ehitu stera hma, mis aseta tud kolmalt kalje lt hoon eatat ud siseh oovi ümbe r. Valit seb hoon eterühm as suur lauda hoon e, mis ehita tud paek ivist , krohv i tud nin
hoone kaetu d kõrge viilk atuse ga, katte ks etern ii t, viilu d püs
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lauda dest. Lauda suured horiso ntaals ed aknad on 6-ruu dulise d.
Hoone võib pärine da XIX saj. II poole st, kust ka teised rühma
kuulu vad ehitus ed.
Kuiva ti (?) on väikse m paekiv ihoon e, krohv itud seinte e;a. Hoonet katab tõenä olisel t hilise m laastu katte ga viilka tus, , mille l
püstla udade st viilud . Hoone s on säilun ud mante lkorst en, mille
kõrge korst napii p katus e kohal on kujund a"tud vahe- ja ülaää rekarni isideg a. Hoone võib algse lt pärine da XIX saj. algus est.
Kelde r on liidet ud peahoo ne tiibeh ituseg a. Ehitu s on poole ldi
maape alne, kaetud S-kiv ikatte ga poolk elpka tusega , mille l pool
viilu s laudk arniis id. Paeki vist laotud otsafa ssaad on krahv itud. Hoone võib pärine da .t~IX saj. I poole lõpus t või saj andi
keske lt.
Rehi on säilun ud varem ena põllu l. Ta oli ehitat ud paeki vi st,
krohv i tud ning varus tatud segme ntaken dega. Võis pärine da XIX
saj. I poole st.

;

Xüün sisses õidut ee algus es on paeki vist, krohv itud seinte ga,
kaetu d laastu katte ga kelpk atuseg a (osal iselt muude tud kaasa j
viilka tusek s). Hoone l ruudu kujuli sed kahep oolega aknad , mille
12 ruutu . Ehitu s võib pärine da XIX saj. I poole st.
Ait (?) on väike , nüüd laud ana kasut atav paekiv ihoon e, seinad
krohv itud. Hoone t katab laastu katte ga kelpk atus. Ehitu s võib
pärine da XIX saj. I poole st.
Park on väikse m, toetub Keila jõele , kusju ures peahoo ne seisab tema äärel , kõrgem al kohal . Tema ette suundu b maant eelt
sirge tee, hoone ees on väike vaba kontu uri ga väljak . Park ti
heneb jõe suuna s, kuhu läheb ka võrdl emisi pikk pärna allee.
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Pargi madalamatele kohtadele raj a.tud mõned tiigid. Puis tu on
üldiselt vabas

planeerin~s,

osalt kasutatud looduslikku lam-

mi metsa. Domineerivad saar, vaher, jalakas, kuid on ka kontrasti loovaid kuuski. Pargi seisund halb, park on funktsiooni
ta, risustatud, puistus tormikahjus tusi.
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