85. OHTU mõis (Ocht). Rüütlimõis.
Vasalemma

~n,

Vasalemma sovhoos (Keila kihelkond).

Peahoone on suurem kahekordne kivihoone, mis kaetud kõrge
poolkelpkatusega. Sellel murdsarikas, algne S-kivikate asendati laastukattega 1939.a. Katuseräästa karniisid on laiad,
kuigi väheeenduvad, paiknevad külgfassaadidel ja otsafassaadil kelbakolmnurga all, poolviilu külgedel on katuse äär sei-
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napinnaga tasa. Poolviilu all kulgeb lai vahevöö, esi- ja
tagafassaadil samuti hoone otstel on selline lai vöö korruste
vahel. Räästakarniisist madalamal kulgeb kitsas profileeritud
vahekarniis. Seinapinnad omavad ka vertikaalse liigenduse,

il

mis on esifassaadis aknarühmi eraldavate pilastritena, tagaküljel samas süsteemis liseenidega. Seinte krohvipinnad on
pritskrohviga sissesegatud tumeda puusöepuruga, liseenid, kar
niisid, aknaäärisad jms. aga omavad heledaid siledaid pindu,
mis loob seinapindade elava liigenduse, kuigi hoone on hästi
,-

valitud, tasakaalustatud proportsioonidega.
Hoone esifassaadi kujundab kolme akna laiuselt pilastritega eraldatud seinapind keskteljel, mis kaetud madala kolmnurkfrontooniga. l assaadi äärel on aken teistest eraldatud ja
1
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samuti ääristatud pilastritega. Seega on esifassaadis 4 pilastrit, tagafassaadis samal kohal 4 liseeni. Pilastrite kapi
teelid on kujundatud vahekarniisi all elava rokokooliku stukk
dekooriga. Peakorruseks on teine korrus, millel aknad kõrged
ja suured, 6-ruudulised, alakorruse aknad on pea ruudukujulised, ka 6-ruudulised, kuid asetatud väga madalale, soklile.
Aknad on kõigil fassaadidel ääristatud lamedate, nurkadel
laiendatud krohviääristega. Esifassaadi keskmised kolm eraldatud peakorruse akent omavad lameda kaarega avad, sama kOrdub tagafassaadis, teised aknad nelinurksed. Lameda kaarega
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on kaetud ka keskteljal paiknev peauks. Otsafassaadides esineb petikaknaid. Kolmnurkfrontoon hoone esiküljel on ääristatud räästakarniisi kordava eenduva karniisiga, viiluväljas on
ovaalaken laia krohviäärisega, mis ümbritsetud viiluvälja
täitva rokokoostiilis stukkornamendiga väga kaunis töötluses.
Viilu tippu kroonib metallist barokne vaas. Ka hoone katusenurkades on säilunud mõned suurejoonelised sepistatud lohekuju
lised veesülitid. Peauks on ääristatud kahe lameda pilastriga,
mille taimdekooriga kapiteelia ka rosett. Ukse kaarsilluse kohal lainja kaarega rokokoostiilis ehisvöö, milles akantusmotiiv ja rullisornament. Osa dekoori katab ka ukseava krohviäärist. Suurejooneline on kabe poolega barokkuks, mille vahesambaga pooli ta tud tahvli t jaotatud kaheks pinnaks. Alumine
voluudilaadselt eenduv pind on madalam, ülemine, profileeritud
liistudega pind kõrgem ja lõpetatud lainja kaarega karniisi
all. Selle kohal valgmik. Uksetahvlitel reljeefset rokokoodekoori. Ukse kohal hilisem·, seda moonutav väikle metallist varikatus, mida toetavad spiraalikujulised sepistatud kandjad.
Hävinud on metallist ehispitsiga ääris viilkatuse esiküljel.
Fassaadi lõpetavad kaks katusele sümmeetriliselt paigutatud
massiivse~t

korstnapiipu, mis liigendatud kitsaste vööde ja

karniisidega.
Tagafassaadis on keskteljal paiknenud mingi palkon, mis
on kaasajal asendatud ilmatu lahtise verandaga viilkatuse all.
Hoone siseruumid on anfilaadsed, jättes keskteljele alakorrusele avara vestibüüli ja teisele korrusele esifassaadile
avanevate akendega saali. Vestibüüli põrand on kaetud kiviplaa
tidest põrandaga, tema küljeseinas on säilinud kõrge kamin ja
kaminapealne ehisplaat. Kamina profileeritud katteplaati toetavad voluudimotiividega külgplaadid. Kaminapealdisel on rikka
liku barokkdekooriga ääristatud 2 vapikujutist ning voluutfrontoon nende kohal. Kogu frontooni väli on põimuva reljeef-
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dekooriga. Kaminat omistatakse kiviraidur J.Winterile ning ta
on dateeritud XVII sajandi tööks. Vestibüülist tõuseb vahepodestidega puittrepp teisele korrusele, kusjuures säilunud
trepi käsipuu omab varokse lõike, samas laadis on teda dekoreeri V taimemotiiv. Vestibüüli lage kannavad kaks doskaana or
d:eri sammast.
Saalis on laed kujundatud peegelvõlvig a, mille all hammaskarniis. Taolisi lagesid esineb ka teistes tabades. Saalis
on säilunud ka erakordselt kaunis rokokooahi suurtest heledatest kahhelkivide st. Pottidel suurepärased rokokoomotii vid,
ahi dekoreeritud voluutidaga vahekarniisi dega ja krepitud viiludega. Ahju keskteljal niss, mis ääristatud voluutidega,
nissi põhjas relj eefne figuur. Ahi toetatud "lõvi j algadel e"·
~

Peahoones on esinenud ka hilist historitsistl ikku sisekujun-

.

dust mitmete kappide näol, mis lammutati suuremas osas l966.a.
Lakas ahjukahleid veel ühest rokokoo ahjust.
Seega on Ohtu peahoone hinnaline barokkstiili s ehitus,
kirjanduse andmeil püstitatud l760.a., kus dekooris esindatud
rokokoo. Uksikdetaili d (raidkamin) on aga veel XVII saj. pä-

'

ritoluga. Hoone seisund oli l969.a. rahuldav. Kaasaegse kasutamisviisi (kool likvideeritu d) ja seisundi kohta autoril
puuduvad andmed. Hoone kuulub Vasalemma sovhoosile.

J

Kõrvalhooned on peahoonega seotud ansamblilise lt, moodustades
kompaktse hoonestuse. Paljud ehitused on säilunud vaid varema
tena, osa ka ümber ehitatud. Kõrgele peahoonele on vastandatu
nelinurkse esiväljaku külgedel madala, pikad hooned, millest
alles vaid üks. Olulisemad kõrvalhooned on:
Valitsejamaj a on ühekordne massiivne paekivihoone , mis kaetud
kõrge poolkelpkatu sega, algselt kaetud S-kiviga, nüüd laastug
Katusel pro f ileeritud räästakarnii sid külgfassaadi del ja pool
j.

\
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11.3

viilu kelbakol mnurga all. Poelvii lu all kulgeb lai vahevöö ,
.mida toetavad hoone nurkade l nurgast vähe nihutatu d liseenid .
Väikese d kitsad aknad on 6-ruudu lised, omavad lamedaid krohviäärise id. Aken lakatup pa poelvii lus on ruuduku juline ning
siin oli osalise lt säilinud algne tihe raamist ik (12 ruutu).
Valitsej amaja peauks on varakla ssitsist liku kujundu sega, tema kaheks tasandik s jaotatud tahveld isest on alumised rihveldatud pindade ga, eraldatu d vahekar niisiga. Ukse lukusil t on
vaasi.m otiiviga rikkali kult kujunda tud varakla ssitsist lik töö.
Ukse kohal on ruuduku juliste raamide ga valgmik , milles trapetsiku juline ava laterna le. Hoone keskel on võimas mantelkorsten , .mille vööde ja karniisi dega piip on katuse keskel.
Hoonet võib seega lugeda varakla ssitsist likuks ehitusek s veel
XVIII saj. lõpuvee randist.
Valitsej amaja juurest tuleb jalgvära v peahoon et piiravas mtiüris, väravaa va kaetud kõrge kaarega .
Ait esivälja ku küljel on vanem paekivih oone krohvitu d seintega, .millele kesktel jal ette ehitatud juurdee hitus. See on
eenduv maa- ja paekivi ehitus, .mis krohvik atteta. Juurdee hitus
omab kõrge ja terava kolmnur kviilu, .madala alakorru se kohal.
Viilus on kaks väga suurt teravka arelist akent ja nende kohal
väike ü.maraken. Alakorr usel on .mõned lameda kaare ga avad,
.millel kitsa karniis iga tü.mpanoni .meenutav väli ukse kohal.
Kolmnu rkviilu ääristab astmelin e eenduv karniis , viilu tipus
on aga kõrge metallv arda otsas vaskmun a ja ilmakaa ri tähistav
sepis, millel barokse lõikega tuulelip p veel XVII sajandi st.
Seega on peahoon ega põhimõ tteliselt üheeali sale aidale liidetud XIX saj. lõpul histori tsistlik us stiilis pseudog ooti elementide ga juurdee hitus.
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on hooneterühm kahest pikast paralleelhooneat, mis ots-

tel ühendatud müüridega. Hoonete vahele jääb aisehoov. Laudad
on krohvitud paekivihooned, mis kaetud viilkatuatega (katteks
eterniit). Enamik uksi on kaetud lamedate kaartega. Lautade
tuumikua võib olla vanemaid kooneoai, kuid tänapäevase välimuse on nad tõenäoliselt omandanud XIX saj. II poole keskel.
~

ei ole suur (3,8 ha) ja on kaheosaline. Ees on müüriga

piiratud, külgedelt hooneatatud ruudukujuline esiväljak, mille
keskel mururing, piiratud ringteega hoone ette. Väljaku keskel
on varem paiknenud mingi sammas kõrgel poatamendil. Peahoone
fassaad on väljakule kogu ulatusea avatud, vaid väljaku nurka-

..

des on väheaelt puudegruppe vabas paigutuaea. Maanteel vära'

vast kahel pool on lehtpuuallee. Hoone taga on samuti

osalisel~

müüriga piiratud. Peahoone tagakülg on osaliselt ka siin avatud, üldiselt aga kasvab pargialal erilise kujunduseta vabapark, mis alläärel lõpetatud tiigiga. Sellel ebakorrapäraaed
kaldajooned ja väike saar. Siin park muutunud pargimetaaks,
vana teedesüsteem täiel määral kustunud. Tiigi kaldal 3 põlistamme. Muidu park liigivaene, peale tammede saared, kuuaed,
vahtrad, pärnad. Pargi seisund ebarahuldav, tal puudub funktsioon.
t

Külastatud viimati 1969.a., pildiatatud 1966.a.
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Ohtu mõis.
Peahoone esikülg

Ohtu mõis.
Peahoone tagaklilg.
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Ohtu mõis.
Peohoone peauks.

