137. VITI mõis (,{i ttenpöw el). Kõrvalm õis.
Harku k/n, Viti Invaliid idekodu (Keila kihelkon d).
Peahoon e on ulatusli ke ümbereh itustega moonuta tud tundmat useni. Ta on kaasaja l ehitatud kahekor dseks ning kogu ulatuses
väljaeh i ta tud lakakor ruse ga. Algne peahoone võis olla ühekord
ne kivihoon e, millel kergelt eenduv keskris aliit esi- ja taga
fassaad is. Esifassa adi risaliid i ees on suur viisnurk ne kinni
ne palkon ehitatud kivist, hoone tagakül jel samal kohal lihtne puitvera nda. ilakorru se aknad on kõrged, 6-ruudu lised ja
lamedat e krohviä äristega . Esifassa adi palkoni aknad ja uks
omavad kõrge kaarega kaarava sid. Algne hoone võis pärined a
XIX saj and i st.
(

Kõrvalh ooneid on arvukal t, enamiku s peahoon ega ansamb liliselt
seotud. Olulisem ad on:
Vali tse j amaj a (?): väike ühekordn e kr ohv i tud paekivih oone,
mis kaetud seintes t kõrgema poolkelp katusega , katteks tõrvapapp. Katus omab kitsa profilee ritud karniis i. Aknaavad pea
ruuduku julised, raamid on kaasaeg sed. Uksel on valgmik . Hoone
võib pärined a XIX saj. alguses t.
Tööliste maja(?) on väike krohvitu d paekivih oone, mis kaetud
kitsaste üleulatu vate räästast ega kelpkatu sega, katteks tõrvapapp. Hoonel väikesed 6-ruudu lised aknad on kaetud võrdlem isi
kõrge kaarega . Hoone võib pärineda XIX saj. I poole lõpust.
hit on massiiv ne, kuigi mitte suur paekivih oone, seinad krohvi tud õhukese krohvik ihiga. Hoonet katab laiade, üleulatu vate
räästast ega poolkelp katus, mis seintes t kõrgem (katteks eterniit). Uksed on kaetud kalasab amustri s laudistu sega. Hoone
võib pärineda XIX saj. I poolest.
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Tuulik on hollandi süsteemi. Tema ülal kiiresti ahenev korpus on erandlik: ta on 12 tahuline. Hoone on kolmekordne,
võib pärineda XIX saj. keskelt.
Tall (?) -tööliste maja on väga pikk krohvitud paekivihoone,
mis kaetud kits aste üleulatuvate räästas te ga poolkelpkatusega (katteks eterniit).

Hoonel on võrdlemisi suured ruudukuju

lised aknad. Ta võib pärineda 7J.X: saj. I poolest.
Laut asub mõisasüdamikust väljas, on paekivist õhukese krohvikattega ehitus, mis kaetud poolkelpkatusega. Selle räästad
kitsad ja üleulatuvad, katuse katteks eterniit. Hoone võib
pärineda XIX saj. keskelt.
Park ei ole suur, kuid mitmeosaline, mis tingitud mõisasüdamiku asend1st klindi serval järsult laskuva reljeefiga alal.
Peahoone ees asub väike piklik, regulaarse ilmega esiväljak,
mis liigendatud väheste puudega, rohkem on puid majandushoonete vahel. Peahoone taga on laskuval reljeefil terrassaed
ning aia lõpetab madalal allikalisel alal väike regulaarne
park, mis on piiratud kolmel küljel kanaliga ja selle taga
müüriga. Saarega ümarik tiik on ka pargi keskel, kuhu suundub
keskteljel allee. Teedega ja alleedega on ääristatud ka kanalid. Valitsevaks puuliigike on
ülal tammed, vaher. Allosas lisanduvad sanglepad. Pargi seisund on halb, tiigid poolkuivad,
tormikahjustused ulatuslikud.
Hooldatud on ainult esiväljak.

t
Külastatud viimati 1974.a., pildietatud 1969. ja 197o.a.
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Viti mõis.
Peahoone esikülg.

