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133. 'V.PJ AMÖISA mõi.§. ( Wanhamois). Rüütlimõis. 

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

Peahoone on ühekordne väike palkehitus, mis vooderdatud laia 

de rõhtlaudadega. Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, mille 

all on lakatube hoone otstel. Omab profileeri tud puitkarnii

se viilu ja räästa all. Karniisi all kulgeb kitsas vahevöö. 

Hoone aknad ei ole suured, 6-ruudulised, keskteljel asetae

vat peaust ääristavad kits ad, 3-ruudulised aknad. Peauks on 

vooderdatud ruutkalasabamustris laiade profileeringuga lau

dadega ning uksele on kinnitatud suurepärane baro~ksepis

koputi, mille plaat omab kauni akantuslehe motiividega kujun 

duse. Hoone keskel paikneb võimas mantelkorsten, mille katu

sele ulatuv piip pea hävinud. Ka hoone välisseinu on kordu-

valt titsidega pingutatud ja toestatud. Hoones on säilunud 

osaliselt algset parkettpõrandat, see on suurtest, kalasaba

mustris plokkidest. Saali lagi on kaetud ruudukujuliste puit 

paneelidega, mis kinnitatud tugevate, profileeritud liistude

ga. Alles on ka kaks barokkahju pottidest, üks lihtsaroa ku

jundusega: nurkadel tüvesevõrudega kolmveerandsambakesed; 

teine aga on väga rikkaliku rokokoo-dekooriga, elava liigen

dusega ahi. Siseruumide seinad on vooderdatud tellistega 

(tõenäoliselt 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. Pottkiviahjud tõenäoliselt on üle toodud 

Arhitektuurimälestiste Kai~se Inspektsiooni käsutusse. 

Kõrvalhooneid on võrdlemisi arvukalt, kuid ka nende seisund 

on enamikus halb. Osa neist paikneb pargi äärel reeglipärase 
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rühmas, seotuna peahoonega an-

sambliliselt. Olulisemad on: 

Vii~avabrik on suur liigendamata 

ühekordne paekivihoone, millel 

ruume ka lakakorrusel. Hoone kroh-

vitud, kaetud kõrge laastukattega 

viilkatusega, millel külgfassaadi-

des lai astmeline räästakarniis, 

mis otsviilude all krepitud. Ala

korruse aknad on sillatud lameda 

kaarega, otsviilude aknad on neli-

nurksed. Akendel 6 ruutu. Hoone 

võib pärineda XIX saj. III veeran

aist või keskelt. 

Laut-tall on kahe paralleelhoonena 

ehitatud paekivist, krohvitud, kae 

tud üleulatuvate räästastega viilkatustega (katteks eternii t) 

On kahe suurusega aknaid - lamedaid 8-ruudulisi ja suuremaid, 

ruudukujulisi, 12-ruudulisi. Aknad asuvad tugevatas pruss

lengides. Hooned VÕiVad pärineda algselt XIX saj. keskelt Või 

II poole algusest. 

Töölismaja on krohvitud paekivist ehitus, mille ühel otsal 

korterid, teisel majandusruumid. Hoonet katab kitsaste üle

ulatuvate räästastega ja laastukattega poolkelpkatus, mille 

nurkades alles unkaavad ( al@le kate õlg?). Hoone võib pärine

da XIX saj. keskelt. 

Küün on suur kiviehitus, mis põhiosas laotud paekivist segus 

maakiviga, liidetud pikendus aga lõhutud maakivist. Seinad 

osaliselt krohvitud. Hoonet katab kõrge poolkelpkatus üleula-

tuvate räästastega. Katteks on laast, kuid säilunud unkaavad 
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võivad tähistada al gset õlgkatet. Hoone võib algselt pärine

da XIX saj. keskelt. 

Tuulik on kuni 4-kordne hollandi süsteemis tuulik, mille pae

kiviseinad krohvi·tud. Veski kere on kergelt pudelilaadaed 

tüvikoonusena. Veski puitosa on osaliselt säilunud. Hoone 

võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Park on peahoone ees ja väike. Peahoonele suundub pikk leht

puuallee, mis esiväljakul hoone ees moodustab ovaali kaevuga 

keskel. Esiväljakul on väheselt puid, need paiknevad vabalt. 

Hoone taga on viljapuuaed, mis samuti ääristatud üksikute 

puudega. Valitsevad liigid on saar, pärn, vaher, Pargi sei

sund on halb, ta on hääbuv, funktsioonita. 

Külastatud ja pildiatatud 1968.a. 



134. VASALEMMA mõis (Wassale.m). Rüütlimõis. 

Vasalemma k/n, Vasalemma 8-kl. Kool (Harju-Madise kihel
kond). 

Mõis on lüli ta tud 1975. a. koostatud arhitektuurimälestiste 

nimistusse ning ei kuulu käesolevas ülevaates kirjed~amisele. 



Vanamõisa mõis. 

P ea.hoone esikülg. 

Vanamõisa mõis. 

Peahoone peauks. 


