
" 

48. KOPPELMANNI mõis (Koppelmann). Boolmõis. 

Saue k/n, Aäsmäe sovhoos (Keila kihelkond). 

Peahoone on kahekordne keSkmise suurusega paekivihoone, mille

le liidetud tagakaljel pikem ahekordne tiibehitus. Mõlemate 

all on keldrid. Põhikorpus omab S-kivikattega poolkelpkatuse, 

millel kalgfassaadides poelviilu all ja viilu kelbakolmnurga 

all laiem profileeritud karniis. Peolviilu külgedel. kar.niis 

puudub. Katuseharjal paiknevad kaks sammeetriliselt asetatud 

korstnapiipu. Hoone aknad paiknevad aldisel t korrapäraselt, 

on kitsad ja kõrged, kaasajal 4 suure ruuduga kahepoolsed ak

nad. Poolviiludes on laka valgustaaliseks kaks ruudultujulist 

võrdlemisi suurt akent. Esifassaadi keskteljal aseteev peauks 

on asetatud suurde kaarpetikusse. Hoone tagaküljele liidetud 

ahekordne ehi tu s on noorem, teda on ka kaasajal rekonstrueeri 

tud (välja ehitatud osaliselt lakakorrus), seetõttu tema kõr

ge viilkatus ei ole algne. Ilmselt paiknewid selles hoonetii

vas mitmesugused kõrvalruumid. Algsed aknad on väiksemad, 

6-ruudulised. Põhikorpuse seintea võib jälgida mõnin~aid 

sellest, et ta võis olla algselt ühekordne, ilmselt veel lVII 

saj. ehitus. Tänapäevane kahekordne hoone võib pärineda XIX 

saj. I poolest, juurdeehitus võib olla aga XIX saj. lõpust. 

Hoonet kasutatakse elamuna ja ta on rahuld avas seisund is, osa 

ruume on tühjad. 

hõrvalhooned asetsevad mõisasadamikus võrdlemisi koondatud 

grupis, enamuses varemeis. Olulisemad on: 

Laudad moodustavad suurema ehitusterahma, mis asetatud kol

malt kaljelt hooneatatud sisehoovi ümber. Valitseb hoonete

rühmas suur laudahoone, mis ehitatud paekivist, krohvi tud nin 

hoone kaetud kõrge viilkatusega, katteks eternii t, viilud püs 
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laudadest. Lauda suured horisontaalsed aknad on 6-ruudulised. 

Hoone võib pärineda XIX saj. II poolest, kust ka teised rühma 

kuuluvad ehitused. 

Kuivati (?) on väiksem paekivihoone, krohvitud seintee;a. Hoo

net katab tõenäoliselt hilisem laastukattega viilkatus, , millel 

püstlaudadest viilud. Hoones on säilunud mantelkorsten, mille 

kõrge korstnapiip katuse kohal on kujunda"tud vahe- ja ülaääre

karniisidega. Hoone võib algselt pärineda XIX saj. algusest. 

Kelder on liidetud peahoone tiibehitusega. Ehitus on pooleldi 

maapealne, kaetud S-kivikattega poolkelpkatusega, millel pool 

viilus laudkarniisid. Paekivist laotud otsafassaad on krahvi

tud. Hoone võib pärineda .t~IX saj. I poole lõpust või saj andi 

keskelt. 

Rehi on säilunud varemena põllul. Ta oli ehitatud paekivi st, 

krohvi tud ning varustatud segmentakendega. Võis pärineda XIX 

saj. I poole st. 

Xüün sissesõidutee alguses on paekivist, krohvitud seintega, 

kaetud laastukattega kelpkatusega (osaliselt muudetud kaasaj 

viilkatuseks). Hoonel ruudukujulised kahepoolega aknad, mille 

12 ruutu. Ehitus võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Ait (?) on väike, nüüd laud ana kasutatav paekivihoone, seinad 

krohvitud. Hoonet katab laastukattega kelpkatus. Ehitus võib 

pärineda XIX saj. I poolest. 

Park on väiksem, toetub Keila jõele, kusjuures peahoone sei

sab tema äärel, kõrgemal kohal. Tema ette suundub maanteelt 

sirge tee, hoone ees on väike vaba kontuuri ga väljak. Park ti 

heneb jõe suunas, kuhu läheb ka võrdlemisi pikk pärnaallee. 
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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 kont

rasti loovaid kuuski. Pargi seisund halb, park on funktsiooni 

ta, risustatud, puistus tormikahjustusi. 

Külastatud ja pildiatatud 1968. a. 



Kopelmanni mõis. 

Peahoone esikülg. 


