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l. Thõisa nimi: 0 h tu m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Harju raj. Keila k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: :l!'r.R.Kreutzwaldi nim. raamatukogu 
( r aama tuhoidl a) 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja, sõiduhoouste tall-tõllakuur; 

park koos paekivi piirdemüü.riga 

b) põhjendused: 

Ohtu on üks kaunemaid mõisaansambleid kogu Eestis . Mõisa

maja terviklikult säilinud välisarhitektuur, kunstiküpsed inter-

jöörid, peahoone kooskõla tedaümbritseva pargi ja kõrvalhoone-

tega on jooned, mille kooseksisteerimine on juba omaette väärtu

seks. Ohtu puhul lisandub öeldule ka kõigi nimetatud elementide 

erakordselt kõrge kunstil~ne tase. 

176l.aastal ehitatud mõisru1oone on kahekordne, kaetud kõr-

ge barokselt mõjuva täiskelpkatusega. Fassaade liigendavad rQh

mi ti paiknevad aknad ja laiad krohvliseenid. Esifassaadi keskel 

eendub kolmnurkfrontooniga kaetud kolmeteljelille keskrisaliit. 

1'ronto oni viiluvälj as paikneb rokokoo stukkdekooriga ümbritsetud 

ovaalne aken. Irontooni tipus varaklassitsistlikes vormides me

tallist ehisvaas. Esifassaadi parempoolsel nurgal on säilinud 

lohepea kujuline veesüli ti. Tähelepanu väärib suurepärases teos

tuses välisuks. Ääsmäe mõisa välisukse kõrval on Ohtu uks kunsti· 

küpsemaks 18.sajandi tisleritöö näiteks kogQ Eestis (teostuselt 

on mõlemad nimetatud välisuksed äärmiselt sarnased, võib oletada 

ühte ja sama meistrit). 

Välisarhi teletuuri kõrgtase jätkub 1\:a interjöörikujunduses. 

Märgiksime Eesti mõisaarhitektuuri üldisel t aust al korcluval t 

esile tõstetud varakl assitsistlikke kahhelabjus id, rokokoovor
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mides tisleritööd, vestibüülis paiknevat renessanssstiilis 

raidkivikaminat jmt. 

Ohtu kunstilise teostuse kõrge tase, kuid ka konkreetsed 

ehituslikud jooned seovad mõisamaja Aäsmäe ja mõnede teistega 

18.sajandi Eestimaa kubermangu juhtivale arhitektile -Johann 

Schultzile kui ehitajale omistatud mõisamajadega. l imetatute 

seas on Ohtu mõisamaja varaseim, ühtlasi ka kõige barokipärasem 

Suhteliselt tagasihoidlikes mõõtmetes mõisamaja haaravad 

endasse pargi põlispuud nine kompaktselt ümber peahoone paikne

vad kõrvalhooned. Neist võib pidada vanemaks keskse mantelkarst 

n aga vali ts e j amaj a (vana p eahoone?). Peahoone esi st väljakut 

piiravad aga neogooti aidahoone (on varemetes) ja sõiduhobuste 

tall-tõllakuur. Ka viimati nimetatud ehitise tehnilist seisu

korda ei saa kahjuks lugeda heaks. 1978/79.a. talvel langes 

lume raskuse all kokku hoone katus. Kahtlemata nõuavad aga ehi

tise arhitektuuriajaloolised ja ansamblilised väärtused hoone 

taastamist; mõisaansambel tervikuna aga uut, arhitektuuri enam 

respekteerivat kasutamist. Viimasele on eelduseks Ohtu soodne 

asend. Ansambel paikneb mitte kaugel •rallinnast, Keila vahetus 

naabruses. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Peauks. 

3. Sõiduhobuste tall- tõllalcuur. 

4. Valitsejamaja. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VAiv~ICI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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