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23. KE · I .mõis ( Köhnhof). .Rü.ütl õis. 

Sangas~e ~n, Keeni sovhoos ja Keeni 8-kl. kool. (San~aa 
te kihelkond) • 

Peaho~ on võrdlemisi suur ühekordne kivihoone, millel madal 

keldrikorrus. On omanud lakatuba vaid hoone otstel, kaasajal 

ag on hoone keskosas osali elt välja ehitatud lakakorrus en 

dega nii esi- kai t gafassaadis katusel. loonet katab ~oolkelp 

katas (katteks eterniit), millel külgfassaadides ja peolviilu 

kelbakolmnurga all lihtsad eendl1Vad l dkarniisid. Poolviilll 

all kulgeb lai vahevöö. Hoone nl1rgad on kujunda ud rusteeri tud 

nurgaliseenidega, mis õusevad m dalalt rueteeritud aoklilt. 

oone aknad on võrdlemisi suured, 6-ruudulised j piiratud kit 

saa e krohviääristega. Aknad paiknev d ebaahtlaste vahedega, 

olles ebakorrapäraselt rühmi ta tud 2-, 3- ja 4-ka.u.pa. Lakatuba

del on poelviilus alakorruse akendest vähe vaikeemad 2 akent, 

oone peasissepääs paikneb parempoolsel otsafassaadil. Tema 

ees on madal lai terrass, millel kinnine kiviääris. Terrassilt 

1 ekab madal., t 1 ienev kivitrepp. Hoone a aküljele on lii-

detud k ka kitsas , kuid tagevalt eendatud külgrisalii hoonet, 

milliste kujundus kordab kõiges põhikorpuat. Vaid peolviilu 

aken on ruudukujuline ja 4-ruuduline, samati risaliithoone e 

poolkelpkatused on põhihoone katusest madalamad. Ruumid hoones 

on põhiosas anfilaadsed, orienteeritud keskkoridorile. 

Hoonet võib lugeda klassi siatlikuks, ta võib pärineda 

XIX saj. keskelt, leiab kasutamist koolina ja on heas seisundi 

!õrv lhooneid võrdlemisi palju, kuid nad on valdavalt ümber 

ehitatad. Paiknevad pargi äärel piki aiseesõiduteed.Ollllisemad 

_ali tsej ame.j a (?) on väike iihekordne krohvimata elliskivihoo

ne, millel all keldrikorrus. Hoonet katab lame Viilkatus, mil

lel külgfasaa idee l aiem· lt üleula av räästas, o safassaadi

del aga on rää s as seinaga as a , viiluäär omab ki sa, astmeli-
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se karniisi. Aknad või neid asendava . petikakn d on v~ikeaed, 

E-ruuduliaed. oone otsole on ehitatud osalt tellistest, osalt 

puidust väike eeskoda, mis samuti viilkatuse all. loone.võib 

pärineda XIX saj. lõpuveerandiet . 

_ll on väike maakivihoone, millel kaasaeene viilkatu.s. Hoone 

mü.ü.rid on maakivideat, .mille vahed laialt krohvi tud, nurge.d 

krohvi tud nurgaliseenidega. On mõned laiad ja. 1 meda k are ga 

ka tud uksed. Ehituse esimene etapp on da ·eeri tud 1828, paran

datud lSll. 

Kuivati on väike krohvimata tellistest ehitus, mis algselt oma 

n~d poolkelpkatuso. ~e ga Praegu on ta kae ud 1ihtsa, laastu 

kattaga viilkatusega. Hoonel on mõned nelinurkaed aknad Või 

petikaknad, suur uks on lameda kaarega. oone võib pärineda 

XIX saj. lõpust või sajandivahetQselt. 

Laudad moodustavad väiksema hooneterahma, kus paiknevad kahe 

paralleelhoonena laudad ning väike tööliste maja nende otsal. 

Laudad on tellissaintega ja viilkatuatega kaetud ehitused. Ka~ 

tusekatteks on la<..st, räästad on kitsalt ületllatuvad. Hoonete

rühm võib pärin d XIX s j . II poole keskelt ja lõpu.veera.ndist 

Papk on võrdlemisi uur, 9 ha, planeerin~t vabakujuline ja 

lihtsa lahendusega. Toetub tagakUljel ojale, millel paistiik. 

Peahoone ees väike nelinurkne väljak, taga suur nelinurkne 

ehisaed. KUljele jääb peahoonest eraldiseisev argiala heatase 

meliselt kujunda ud väljaknga keskel, kus 1heda fooni taustal 

rahmi tud tammi, lehiseid, nulgi ja kaski. Puistu põhiosa moo 

duatavad fooni loovad pärnad ja saared. Peahoone vaatas üle te 

.suurem pä.rnarü.bm. Eksoota on siiski arvukel t: vene lehi , pen

silvaania saar, euroopa lehis, pulsamnulg, kanada pappel. mis 

kõik on üsna suured. Rikkaliku..l t on eh1spõsaid, ktma pargi põ

hidomin diks oli ehisaed. Säilunuist on ~kimisväärsem hoone 
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ees Vanhoutt'i enelas. 

Pe 1oone tQga on terrasaaiaa säilunud graniidist äga pQh

tal t tahu tud iimarsamba baas, mis sü.varihvaga ja plin toaega töö

deldud ühest kiviot. Pargi seisund on rahuldav, tiigid taast

tud. Kalaetatud viimati 1972.a., Pildiatatud 1967. ja +972.a. 
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