133. 'V.PJ AMÖISA mõi.§. ( Wanhamois). Rüütlimõis.
Keila k/n, Saue sovhoos (Keila kihelkond).

Peahoone on ühekordne väike palkehitus, mis vooderdatud laia
de rõhtlaudadeg a. Hoonet katab kõrge poolkelpkatu s, mille
all on lakatube hoone otstel. Omab profileeri tud puitkarniise viilu ja räästa all. Karniisi all kulgeb kitsas vahevöö.
Hoone aknad ei ole suured, 6-ruudulised , keskteljel asetaevat peaust ääristavad kits ad, 3-ruudulised aknad. Peauks on
vooderdatud ruutkalasaba mustris laiade profileering uga laudadega ning uksele on kinnitatud suurepärane

baro~ksepis

koputi, mille plaat omab kauni akantuslehe motiividega kujun
duse. Hoone keskel paikneb võimas mantelkorste n, mille katusele ulatuv piip pea hävinud. Ka hoone välisseinu on korduvalt titsidega pingutatud ja toestatud. Hoones on säilunud
osaliselt al gset parkettpõran dat, see on suurtest, kalasabamustris plokkidest. Saali lagi on kaetud ruudukujulis te puit
paneelidega, mis kinnitatud tugevate, profileeritud liistudega. Alles on ka kaks barokkahju pottidest, üks lihtsaroa kujundusega: nurkadel tüvesevõrude ga kolmveerands ambakesed;
teine aga on väga rikkaliku rokokoo-deko origa, elava liigendusega ahi. Siseruumide seinad on vooderdatud tellistega
(tõenäolisel t hiljem), seinapalgid on erakordselt jämedatest
(5o-7o sm) tahutud palkidest. Hoone võib pärineda XVIII saj.
III veerandist, teda kasutatakse elamuna, suures osas on ta
aga tühi. Hoonet külastatud viimati 19€8. a. ning ta oli väga
halvas seisundis. Tema säiluvH~t praegu ülevaate koostanul
andmed puuduvad. Pottkiviahju d tõenäoliselt on üle toodud
Arhitektuuri mälestiste

K ai~se

Inspektsioon i käsutusse.

Kõrvalhoonei d on võrdlemisi arvukalt, kuid ka nende seisund
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on enamikus halb. Osa neist paikneb pargi äärel reeglipärase
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rühmas, seotuna peahooneg a ansamblilis elt. Olulisema d on:
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on suur liigendam ata

ruume ka lakakorru sel. Hoone kroh-
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vitud, kaetud kõrge laastukat tega
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viilkatuse ga, millel külgfassa adides lai astmeline räästakar niis,
mis otsviilud e all krepitud. Ala-
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korruse aknad on sillatud lameda
kaarega, otsviilud e aknad on nelinurksed. Akendel 6 ruutu. Hoone
võib pärineda XIX saj. III veeranaist või keskelt.
Laut-tall on kahe paralleelh oonena
ehitatud paekivist , krohvitud , kae

tud üleulatuv ate räästaste ga viilkatus tega (katteks eternii t)
On kahe suurusega aknaid - lamedaid 8-ruuduli si ja suuremaid ,
ruudukuj ulisi, 12-ruudu lisi. Aknad asuvad tugevatas prusslengides. Hooned VÕiVad pärineda algselt XIX saj. keskelt Või
II poole algusest.
Töölismaj a on krohvitud paekivist ehitus, mille ühel otsal
korterid, teisel majandusr uumid. Hoonet katab kitsaste üleulatuvate räästaste ga ja laastukat tega poolkelpk atus, mille
nurkades alles unkaavad ( al@le kate õlg?). Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt.
Küün on suur kiviehitu s, mis põhiosas laotud paekivist segus
maakiviga , liidetud pikendus aga lõhutud maakivist . Seinad
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osaliselt krohvitud . Hoonet katab kõrge poolkelpk atus üleulatuvate räästasteg a. Katteks on laast, kuid säilunud unkaavad

- 3 võivad tähistada al gset õlgkatet. Hoone võib algselt pärineda XIX saj. keskelt.
Tuulik on kuni 4-kordne hollandi süsteemis tuulik, mille paekiviseinad krohvi·tud . Veski kere on kergelt pudelilaad aed
tüvikoonu sena. Veski puitosa on osaliselt säilunud. Hoone
võib pärineda XIX saj. I poolest.
Park on peahoone ees ja väike. Peahoonel e suundub pikk lehtpuuallee, mis esiväljak ul hoone ees moodustab ovaali kaevuga
keskel. Esiväljak ul on väheselt puid, need paiknevad vabalt.
Hoone taga on viljapuua ed, mis samuti ääristatud üksikute
puudega. Valitseva d liigid on saar, pärn, vaher, Pargi seisund on halb, ta on hääbuv, funktsioo nita.

Külastatu d ja pildiatatu d 1968.a.
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134. VASALEMMA mõis (Wassa le.m). Rüütl imõis .
Vasalemma k/n, Vasalemma 8-kl. Kool (Harju -Madi se kihel kond) .
Mõis on lüli ta tud 1975. a. koosta tud arhite ktuur imäle stiste
nimis tusse ning ei kuulu käeso levas üleva ates kirjed~amisele.

Vanamõisa mõis.
P ea.hoone esikülg.

Vanamõisa mõis.
Peahoone peauks.

