55. XÕLTSO mõis (Wellenhof). Poolmõis.
Klooga

~n,

Klooga pioneerilaager (Keila kihelkond).

Peahoone on ühekordne puithoone osaliselt Yäljaehitatud laka
korrusega. Ehitus on liigendatud korpusega ning rikkaliku
eklektilises laadis kujundusega. Hoonet katab viilkatQste
sUsteem, mis moodustab põhikorpusest ning temale otsale
ehitatud risaliithoonest, arvukatest katuseakende, pealeehituste ja _verandade viilkatustest. Esifassaadis keskteljelt
küljele paigutatud peaukse kohal

kõr~b

neljatahulise kiiv-

riga torn. Selles tassaadie eendub väike risaliitehitus fassaadi paremal äärel, mille 'Yiilkatus lõikab põhihoone räästakarniisi.

~assaadi

keskosas

kõr~b

kõrge kolmnurkviil suu-

re katuseakna kohal pealeehitusena - viilu hari ü.htub hoone
katuseharj aga. Pealeehituse külgedel avane'Yad kaks väikest
katuseakent väike ste viilkatu ste all. Fassaadi vasakul tiiv al tõuseb taas kõrge kolmnu.rkviil ( räästa karniis tema all
on krepitud), mille katusehari on põhikorpuse harjast kõrgem
ning temaga risti. See hooneosa moodustab otsafassaadis

~õrd

lemisi pika seinapinnaga korpuse, mis tagafassaadis eendub
jõulise ktilgrisaliidina. Kirjeldatud kõrge kolmnurkviilu kõr
val tõuseb esifassaadis kolmekorruseline torn, mis aheneb
korruste kaupa, lõppedes neljatahulise terava tornikiiYriga.
KiiYri all ja Iilning II korruse vahel on protileeringuga
laiemad 'Yahekarniisid. Seinapind esifassaadi vasakul tiival
kolmnu.rkviilu ja torni all eenduvad samuti kergelt, eenduYa
seinapinna nu.rgad on kujundatud kvaadreid meenutavata kattelaudadega. Selle fassaadi eenduvatee ehitusosade 'Vahele jääv
seina ette on rajatud kitsas kõrge sokliga terrass, mille
puitrinnatist hoiavad eenduva pjedestaaliga neljatahulised
kivipostid. Põhikorpuse esifassaadi räästakarniis on eenduva
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lihtsa lawlkarn1 1a1sa. Y11lwle rU.a'tad on 1Rp'Yal1 eendu'Yal

...

d 'Väga laiade aluuraete to1"111lallda4eca, aia ta.kujundatu
n1ng
.
ja.tavad. paeu,.ogoo t1 aot11"Y1a tikusa eb1ap1ta1 . T11lucle öpa4
on krocm1tad tre1tucl 'YlSi talmtd ta.juduae ga "YI.ikeate dekoratiivaete 'tul.bakeaw ga. Täilteate katuseake nde "Y11lwle tora1lau.ad on k1taaaad, kuia aUD.t1 vazouatatucl pu.i'p1ta1 ca. l'aae
41 akna\ on ltlSige er1De'Y•a eu.a.ruaega aelilla.rka ea atnad,

aa-

juures terraeai kohal oa 7 suarJ &kent liicle'lalcl katlteaa1illlta
lintankak s tiheda, er1nevaa suuruses ra.u.ta4ega raaaiaUku .aa.
Uks oaab suure, ebakorrap ärase r.-iaiika .sa 'Yalpiltu llins us
1ae on kahepooln e su.u.rte p1Dia4esa , aia j aotata.cl "Yertikaa leetahvliks. h "Yaaakpool.De
te ja rtsh.tsate "Yili:Sclesa 24 'Yirdaeka
.
.

kfilgl"1aa l1it oaab a.Jqwisel ltorra.ael 'Yäiltese, palja.talm l1ae
'Yäljaeh1t use, kuhu a"Yane-.&4 saali alraacl. Hoone esine pincl aoo
duatab kitsa terraasi, liis on eraldatwl aedala lti'Yiaeina ga
e6i'Yälj alall t.
Hooae tagafassa adia ea.da:Yad. kaks k:U.lgr1sa l1i 'Uloonet,
Uks neist on põhikorpu sega risti asuv kõrsem tiibhoone , teine
sama kõrge klaasi twl veranda, a1llel ka kinnise "ferandana
välja ehitatud teine korrus, siin erandlikn l:t poolkelpk atuse
all. Teraoda omab ltlSrgeid, keerulise ruuda.stik usa alalaid
(rist- ja diagonaa lraaaistua ), llille all aõleail korrusel
liigenda"t wl p1ndadega lai "föö. Selle tahvlitel on kujundilta
suur neliltsiir . Korrus te "fahel on profileer i twl "fab.ekarn1 1s.
Yeranda ees on "fäike trepipode at, .ai.llel t laaltub lt1 ta• ki'Yitrepp ranna suunas. Paasaadi teisel äärel t11bhoone l on kop
eendu"fa seinapinn a la:l.uael t alumisel korrusel "fi1etahal.1 De
"fäljaeh1t ua, mille kõik nurgad on kujundatu d k'Yaadrila adsete
kattelauda dega. !iibhoone kolmnurkn e tarse otaa"fiil ning veranda poolkelp omavad eenduva:Lcl räästaid, aia on ääriatatud
•
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laia ehispitsiks kujundatud tormilauaga,

na~

esifassaadi

viiludki • .Analoogiliselt on kitsa tormilauaga ja ehispitsiga ääristatud põhikorpuse katusas risaliithoonete vahel
üksiku väikese katuseakna viilkatuse äär. Aknad selles
fassaadi s on suured ja kõrged, ääristatud profileeri tud
piirdelaudadega, on kahepoolega põhikorpusel, ühe- ja kolmepoolega tiibhoone väljaehitusel. Akende ülaosa raamistikus
esineb eklektilist laadi või pseudogooti neliksiiruga raamistik. Katuse- ja viiluaknad on väikesed, 6-ru.udu.lised.
Tiibhoone otsafassaadi avatud seinapinnas asuvad aknad on
samalaadaed tagafassaadi alumise korruse akendele. Nad on
asetatud ühtlaste vahedega, 1 on seejuures petikaken. Selles
fassaadis lisandub põhikorruse akendale veel kolmnurkfrontoon, millel äärisaks lai ehispi ts. Kaks katuseaken t on kujundatud analoogiliselt teistele katuseakendele. Räästas sel
lea fassaadis on laialt üleulatuv. Algne katusekate on asendatud kaasajal eterniidiga, tornil on säilu.nud plekk-kate.
Katusest tõusvad kõrged korstnad omavad otstea laiu astmelia
karniise, kus esineb ka ham.maskarniis.
Hoone on püstitatud tõenäoliselt XX saj.

al~ses

histo-

ritsistlikus stiilis, kus esindatud vana vene külaarhitektuurilt laenatud, samuti psueogooti ja klassitsistlikud motiivid. Hoonet kasutatakse pioneerlaagri administratiivkorpusena ja puhkeruumidena, ta on heas seisundis.
Kõrvalhooned puuduvad.
~ark

moodustab mereäärsest luitemännikust metsapargi, mis

hoone ees ja taga avardub suuremateks väljakuteks, kus kasutatud rikkalikult sireleid, eriti vahetult hoone külg- ja
tagafassaadi seinte ääres. Juurde on istutatud üksikuid lehi
seid. Pargi seisund peale tormikahjustusi rahuldav.
külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 1967. ja 197o.

Kõltsu mõis .
Peahoone esikülg.

Kõ 1 t su mõ i s.
Peahoone tagakül g.

