110. RUILA mõ!§ (Ruil). Rüütlimõis.
Nissi k/n, Ruila 8-kl. kool (Hageri kihelkond).
Peahoone on suur kahekordne hoone, mille madal alakorrus
kivist, kõrgem teine korrus aga puidust. Hoonet katab lame,
plekk-kattega kelpkatus, millele eenduv ning kitsalt profileeritud räästakarniis. Selle all kulgeb seinapinnal kitsas
profileeritud vahevöö. Hoone aknad on rühmitatud: keskteljal
3 aken t, järgneb 2 akent ning äärel teiste st erald atul t 1

aken. Hoone paremal tiival on põhikorpusele liidetud sümmeet
riat rikkudes juurdeehitus, mis kaetud lameda viilkatusega.
Juurdeehitus on 3 akna laiune. Aknad on alakorrusel väiksemad, 6-ruudulised, ülakorruse aknad on aga kõrged, kuigi ka
6-ruudulised, ääristatud profileeri tud piirdelaudadega ja

.,

kaetud eenduva profileeritud simsiga. Tagafassaadis on hoone
kesktelg (saal) rõhutatud kolme kaaraknaga, millel kõrge,
segmendikujuline kaar raamitud teravkaarelise raamistusega.
Keskmine aken on ka ukseks, mis avanes rõdule (pole säilunud)
Kaaraknad on ääristatud lamedate pui tpilastri te ga, mis kannavad karniisi all horisontaalset, profileeringuga tala. Katusel on keskteljal lihtne astmikfrontoon. Kahel pool katusel
leidub väikeseid aegmantaknaid laka valgustamiseks. Seinad
vooderdatud rõhtvoodriga.
Ehitust võib lugeda historitsistlikus stiilis hooneks
klassitsistlike motiividega, ta võib pärineda XIX saj. II
poole keskelt või algusest. Kasutusel koolina ja on heas
seisundis.
Kõrvalhooneid on arvukalt, kuid paljud ulatuslikult ümber
ehitatud. Olulisemad on:
Ait - pikk krohvitud kivihoone, kaetud laastukattega üleulatuvate räästastega viilkatusega. Aknad on lamedad, 6-ruuduli-
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sed ja paigutatud korrapäraselt. Hoone võib pärineda XIX saj.
lõpust.
Teenij ate ma.j&; (?) või ka vana peahoone paikneb jõe kaldal.
Hoone on keskmise suurusega ühekordne puitehitus, kaetud
seintest kõrgema poolkelpkatusega, millel lihtsad laudkarniisid, katteks on eterniit. Tube on ka lakakorrusel hoone otstel, millede aknad avanevad pool viilud es. Põhikorruse aknad
on väikesed, kitsad ja 6-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX
saj. I veerandist.
Laud~

moodustavad nelinurkse plokeeritud hooneterühma sise-

hooviga, kuhu asetatud veel üks poolitav hoone. Ehitused on
paekivist ja krohvitud. Algselt olid kaetud lamedate poolkelpkatustega, millel oli lai astmeline räästakarniis. Praegu
on hooneid tunduvalt rekonstrueeritud (viilkatused, eterniitkatted jms.). Algsed ehitused võivad pärineda XIX saj. keskel
Töölistem~a-viinavabrik

(?) on pikk kivihoone, millest elamu

pool lcrohvitud, vabriku pool laotud maakividest, millede vahe
laialt krohvi tud. Katused on eternii tkattega viilkatused.
Enamik avasid on kaetud lamedate kaarsillustega, elamu poole
aknad ka nelinurksed. Hoonel telliskivist neljatahuline korsten. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
Park on kuni 3,3 ha suur, planeeringult vabakujuline. Peahoone on asetatud lamedale seljakule, mis laskub Vasalemma jõe
suunas, eksponeerides peahoonet avarale tagaväljakule. Puud
ümbritsevad hoone tiibu ja esifassaadi tiheda ringina otse
seinte äärest,

e~iväljak

seetõttu kujundamata. Tagaväljak toe

tub aga paisjärvele (hävinud) ning selle taga asunud parkmetsale. Väljak on raamitud hästi valitud puudegruppidega, kus
lehtpuude kõrval vertikaalseid kuuski, lehiseid, nulgi ja tumed ai d seedermänd e. Lehtpuud e st d omineer iv ad vaher, · tamm, pärn
Palju on kasu ta tud puude all dekoratiivpõõsaid (tatari kusla-
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puu, lumemari jt.). Pargi seisund rahuldav, jõeäärne metsistunud.
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Ruila mõis.
Peahoone esikülg.

