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138. VOORE mõis ( ] 1orby). Rüütlimõis .
Saue ~n, Ääsmäe sovhoos (Keila kihelkond).

Peahoone on väiksem ühekordne, tiibehitusega pikendatud kivihoone kompaktsete proportsioonidega. Hoonet katab kõrge, Skivikattega poolkelpkatus, millel eenduvad ja profileeritud
viilu- ja räästakarniisid.

Hoone~

katusel paiknevai sümmeet-

riliselt 2 karniiside ja vööga kajundatud korstnapitsi. Hoone
esifassaadis on eendatud kaks kitsast (ühele aknale) väljaehitust, mis paiknevad äärest arvates teise akna kohal. Need sümmeetriliselt asetatud risaliithooned on kaetud madalata kolmnurkviiludega, millede väljas segmentaknad. Viilud on ümbritsetud karniisiga, mis kordab räästakarniisi vorme. Ka hoone
paremale tiivale on püstitatud kitsas juurdeehitus hoone pikendusena. Tema sein on esifassaadis taandatud, tagafassaadiga
samal joonel. Juurdeehitust katab lihtsate, kitsaste laudkarniisidega S-kivikattega poolkelpkatus. hoone aknad on mitte
suured, algselt 4-ruudulised, tagaküljel esineb kolmepoolseks
laiendatud aknaid. Hoone tagafassaadi keskteljal on aeda avanev uks, mis ääristatud külgedelt lühikeste saintega ning lõpetatud massiivsete doskaana orderi sammastega, mis kannavad
väikest kolmnurkViilu. Algne viil ei ole säilunud, praegu on
see püstlaudadest ja laastukattega.
Seega võib peahoonet lugeda stiilseks klassitsistlikuks
ehituseks, mis pärineb XVIII-XIX saj. vahetuseit või viimase
algusest. Hoonet kasutatakse elamuna, ta on heas seisundis.
Kõrvalhooneid on arvukalt, osa neist pai gutatud peahoonega seo
tud ansamb lina, osa hajutatud. Olulisemad on:
Valitsejamaja (?) on väike ning kompaktsete proportsioonidega
paekivihoone, mis kaetud S-kivikattega, seintest kõrgema poolkelpkatusega. Viilu- ja räästakarniisid eenduvad ja profileeri

- 2 -

4--!

Jlo

I

'

Pc:lrk\

Põhihoonete skeem.
tud. Hoone keskel massiivne korsten (mantelkorsten algselt),
mille piip karniiside ja vöödega. Aknad on kaasajal moonutatud. Tervikuna kordab hoone kujundus peahoone vastavaid detai·
le ning ta on ilmselt üheealine peahoonega.
Teenijate elamu vastasküljel on analoogiline ja samaealine
eelkirjeldatuga. Mõlemad hooned paiknevad kaarjalt esiväljaku
külgedel.
Tall ja laudad moodustavad nelinurkse sisehooviga, külgedelt
suletud hoonestusega ehitusterühma, milles domineerivad kaks
paralleelselt asetatud kõrgemat hoonet. Kõik ehitused on krohvitud ja kivist. Esiküljel paiknev tall on pikk, laastukattega kelpkatusega kaetud ehitus. Omab laiu, profileeritud räästakarniise. Hoone esifassaadi keskel on lai ja madal kolmnurkfrontoon, mille karniisid kordavad hoone räästakarniise. Vii-

"

'

luväljas on suur segmentaken. Taoline aken on ka

otsafassaadi~
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Teised esifassaadi aknad on nelinurksed. Hoone võib olla peahoonega üheaegne. Teised vahehooned a5a hilisemad.
Ait vastasküljel on samuti pikk paekivihoone, krohvitud seintega. Hoonet katab kõrge poolkelpkatus, katteks laast, räästakarniisid kergelt eenduvad ja profileeritud. Ka sellel hoonel
on esifassaadi keskel lai kolmnurkirontoon karniiside ja segmentaknaga. Teised aidaaknad esifassaadis on samuti segmentak
nad kiirtekujulise raamiga. Akende vahel paiknevad nelinurkaed
uksed, mis vooderdatud ruutkalasabas'voodrilaudadega. Hoone
võib pärineda XIX saj. I veerandist, olles hästi tasakaalustatud proportsioonidega klassitsistlik ehitus.
Kuivati on suur ja liigendatud maakivihoone, krohvimata müürid lõhutud maakividest, kividevahelist krohvi dekoreerivad
kivikillud. Hoone on osalt kahe, osalt ühekordne, kaetud põhiosades S-kivikattega viilkatustega, millel üleulatuvad räästad. Avad on kaetud lamedate kaartega paekiviplaatidest tahutud sillustega. Üks suurtest ustest vooderdatud ruutkalasabamustris. Hoonel on tellistest neljatahuline karniiside ja vab
astmega korsten. Hoone võib olla püstitatud kahes järgus XIX
saj. lõpuveerandil, üks ehitusjärk dateeritud raidkiviplaadiga
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Rehi on väga pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetud eterniit
katte ga poolkelpkatuse ga. Sellel üleulatuvad räästad ja laud'a
dest otsviil. Hoone nurki toetavad paekivist kontraforsid.
LOone keskossa on küljele juurde ehitatud lõhutud maakividest
krohvimata juurdeehitus, mis kaetud madala viilkatusega. Otsviilus on tellistega ääristatud ümaraken ning tema all lai
uks, mis kaetud lameda kaarega sillusega, ääristatud hambuva
ladumisviisiga paeplokkidega. Hoone võib pärineda XIX saj.
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keskelt, juurdeehitus XX saj. algusest.
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Küün on väike krohv itud paekiv ihoon e, mis kaetud viilka tuseg a
(sisse langen ud). Küüni seinas on tihe rida kitsai d ja :Cõrge id
tuulu tuspil usid. Hoone võib pärine da XIX saj. keske lt.
Lauda d (?) on kaks väike st erald iseisv at krohv itud paekiv ihoonet, mis kaetud lihtsa te, laastu katteg a, osalt ka S-kiv ikatte ga viilka tusteg a. Ühel hoone l pool seinte st nuutid esse villi tud rõhtp alkid est (on varise mas). Mõlemad ehitus ed võivad pärineda XIX saj. II poole keske lt või lõpus t.
J? ark on suure , üle 150 a. vanus e männi kuna-p arkme tsana mõisa
-

südam iku ees, seetõ ttu hoone stetud ala on väga avar, vähes te
puude ga. Kuigi puud paigu tatud vabal t, on plane ering (teed,
aiad) võrdle misi regula arne. Sisse sõidu teel männi kus on kaseallee, poolr ingik ujulin e hoone tega piirat ud esivä ljak omab
väljak u ringte ega, peatee on orien teerit ud peahoo ne keskt eljele
(saal i akend ele). Väljak on piirat ud madal a aiaga, mille l massiivse d neljat ahuli sed, plaad iga kaetud tulbad . Peahoo ne taga
on väike aed, mis piirat ud osalt müüri ga. Selle tagak üljel
keskt eljel madal kunst lik kõrge ndik, kus võis asuda pargi paviljon. Vähes ed puud (esivä ljaku äärte l, majan dusho onete vahel,
aias) on rühmi tatud hea valiku ga (kuus k-vah er-kas k). Parkm ets
hävis pea täieli kult augus titorm is.
Külas tatud ja pildia tatud l968.a .
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