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6. llAGUDI mõis (lia ud). Hü.ü 1.1 öic . 

t 1~ k/n, itsuri i nim. sov oos (Rapla .k·n lk nd). 

Peahoone on 1...··vwu.d, säilin d llliitirid. oone o.t.. u.u.r kahekordne 

ki.vihoone, ida kattis lame kelpka·tu.s. uellel 0 kit ad sügav 

p:r ofileeri u. rääut~1 :u.~J: iioid.. lioone s inupinncs.a J.iigend atud 

lt.i"ade 1.:..-·ec.a·=~c a. ur udel ase cvud nu..cgalis cn:id, esifassaa-

dia on peale welle iihe akn laiused vüga ta a ihoidliklllt eend~ 

ld l:iilg- jo. ket1kris ii' id, mis aam ti m rkeeri tud liseenideg • 

'u akUl"el on nlj mark e •tt1, · n lt lill ri li.did. Almadon 

piirctu.d 1~ . le kroh riä=·r·· teg"". Es:.fass ~-iiis . oone keskteljal 

on 1-es isaJ.iid · ,. ;.11 kõr e kam-cg uVaha pe&u.k t tei el korrll-

sel oam su une, kuid profileeri ·Ud äärise a uks-aken rõdnle. 

,,ell akn~ kohal pailm s a.rem suur raidpl t k· ~e vapiga, mil

lel'3t Uk kuulus ->To Y..r '"'ensternile. apiplaati (asub ahtra 

muuseQmis Juurus) Wmbritsesid reljeefsed voluudid. Vapiplaadi 

all on eenduv profileel•i tud raidkarniis. Uks-aken tema all oli 

ercelt eravk· arelin • Hoone põb. orruseks on teine korrus. 

Alu.m1se ko ~ e aknad on pea ruud .k.uju.l.ised, olid seejuures 6-

ruudulised, teise koxru e aknad on kõrgemad, olid samuti 6-rllu

duli~ed. Pisaliitide ahele jääb sifassaadis p eakorru.sel 3 

?õrd se ·e ki taa te vaheä.e a en , alakorrusel keskmine pnUdub. 

Katu el olid vazem s·* eet.rili elt 2 äikes se antakent laka 

v lgilstami.seks. Ta a:fa ad on täpselt s a akendesüsteemi a, 

vrid sii1 alakor.ru el puu.du.v~d c.;.k.n. d ou antud petikakendena, 

lteskti;:ljel ;9aiKn::.vad u.ka (clakoz.~.·usel) ja ks-aken (ülakorru. el 

ei oma ka6.I'&V&si1. o:tl pärut1e o k o afa s .. di akende pai 

t s. E nii as s· i s on p au ts el säilinud ll1. iku une ekarnii 

See an uurepäl"' 1 b okne pr ei il eer tud l inj as kaar. Ukse ees 

on lai betoonrõdu XX s· j. cl usast, ille laia ja lihtsat kar

niisi ~ann ad 4 etoonist 8-kandiliat sammust aoaku.seg • Alg-
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selt omas rõdu metal.lrinnatise, .mis paiguta"bld 8-tahu.liste tul-

pade 

mis 

r11s 

ahel • Ka tagufaasaadis paiknea kahekorruseline palkon, 

külgedelt klaasi ud, lai·s esiküljes aga avatud. Esiman kor 

omas samuti 4 8-tahulist betoonsammaat, millede vahel oli 

ämark&ar, teine korrus aga o a saledaid 4 puitsanmast~ mille 

tugikäppade vahe oli täide d äabloonlõikega pui tehispi tsiga. 

Palko it kat·is madal viUkatus, mille hari ühtis hoone rääata 

Pui ttulpade vahel oli edatest pui tbsllustri tea· rinna is. 

Ioone s1 seru.u.mid on aui'ila aed. Peaukse ta a on alllillisel 

korrusel avar eatiouül, ku teisel korruse e viiv repp omas 

ballusti·aadi. KOt)l al· l'L'ils, v.u. vesti iiul.l., on võlvitud serv-

. oonegu rist õlvi ega, mida kanna ad al ' , ku.id maasiivsed 

nelja· ahulised p~ilarid. Hoonea o kaks sümmeetrilise~t paieuta

tud man~elkcr tent, mille a seosta-ud ahju.: e suitsulõõri<i. 

or·stncpii ud on vahev··öde ja ke:rniisii.lega. 

~rem leidus hoones (1962.a.) veel kaks apikiV1de ~r~en

~i, il elt von B~stram ja on Budberg. 

oeega tu..leb hoonet lu-eda varaklassitsi. tiikuks ehituseks, 

milles veel paljud detailid ja lahendus barokne, ta võib pärine

da XVI I II poole keskelt või IV veerandist. Langes sisse l95o. 

aastate lõpul. 

õie as keskmisel ar L1 ., paljud neist hävinud. 

n onete põhiosa mo . vC!t~vad peahooneca seotu1 Wl ambli esivälja-

k•- ää:.rt~l. Olulisarn:..t~ ~äilinu.ist on: 

A:t:t-ltu vati- suu.r Ja m osi vsete proportsioo ~d.ega krohvitud 

paeki J..twone, mi~ kaetud ·· el .. ntes ~ kõrge!!la po e pkatus ga, kat-

"tieks 12.Q.st ( o alt cterui1. ) . .L{äästad on vä a it s alt iUeula tu-

v·- • oonc csi:fm.m· udi r~:Jkel or .. 3 u.r ad.diga kuu.riatu sttgava 

u.lualt;ise ees. ar d on kõrged ja leia-, toetudes kandadega ma

ala tele ja võrull)l!lisi sal~datele t;tme.r ... tel.e am.mustele ( 2 tk.), 
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i el iil~l · uaku.a ja ehl..iiu. ~as sa i tiibadel on lameda ka -

re a uksed ( l ü.mb er hi ta d), millel k.al as ab us1iri laud o oder 

Sama ueused on ka ulualuse uksed. Otsafassaadis on kuivati poo

lel samu"' lamed· ·are a su.htelis;lt suured aknad, 8-ruuduli

s , poelviilus u a hili e lak u.ks, mis k etu.d kõrge kaare a. 
7 iline ko on õr , 4-tanu.J.ine in · s si ja kar-

niielde a. öee stJ.il 1~ hoone võib äi·in d i algselt XVlii 

s j. lõpust, 1.-ui va t;i on si se eh ta:tu to ~~· olis<;;l t saj. 

1a11 (?) on paekiVlhoone, mis mas poolkelpkatuse. sifassaadis 

o i karu:is u. 6 a alualu.ne :fassaadi keske . Säilunud ainul mada-

lad ar ea. Oli ilmselt elmise a iiheealine. 

b!§:landushoo.g& esi valjakuJ., !:lille varemete järg algne f tsio 

raskel· määr ata • oone on ühekordne aeki viehi tu s, ille esi

välj ule suuna ud assaadl. keskoau on poolringiKtljuline lai 

eeu<l .. 5 .J.les on 4 sa vat petikut, Illi~ "ue-cu.d ~rge kaarega, on 

aeeju.u.r'"'s kitsacL Petiku es OJ."l nel nurkseid clcnaavasid .. Hoone 

vis pä inedas ll.ti VI I saj. lõpt1.. ö"'.rOk"•ost "'nsamblist. 

Laut on nuur kroh a e va lõbu ... ud m.' t.ki vi es ussi i vne ehi us, 

mille avede kU.ljGd Jt.. nur .. ~ l' otu.d paokivist, seejuures h bu-.. 
vat e plokkid .nu. 1 oono t .1':.<.! ·eev pool, lpkatus on tileulatuvate 

rt:.üstu .. teg..,, l:u:~'tek c .... erniit, pool "iilud on rõhtlaudadest. 

Avad on la."lledate lt<.n:rtcc-a, al ::rl nceju.u.res "\'Õrdlemisi suured, 

l• •ed~d jt.. 8-ruttõu.lic:ed, J;.aikncvod ül ... laste cl edega. Hoone 

võ:i.b pürineda :J._., saj. ahetuoe piirilt. 

Far on keskmis auuru~e a. Omao re•ulaarse-ilmelisa esiväljaku 

ja avara äljaku ta....,ak.üljel, .mis vaba piirjoonega, toetub a·· a

vuees Keila jõele. sivälj akule on au.u..natud sirge, i tme kilo-

meetri pikkune allee, mis W.'dub hoone te ril: i s ri s. Et 

mõl ad väljakUd o 111 endatud aid vh.he " p· aste a hoone 



sein e lla.Tcs, siis on pecili.oon.e mõlo ~d fu~suadid vk.:lju 1 "tele ava 
tud, C wS fass<...a ~id ahep istuea suletud. 
Jõeäärn e P'- r._iale on väg~, ihe, vabakuju ise met apargi aadse 

ilm s e ...... Põhiliselt on J: e.: is kcdu.m i c-~C l J e i : i,tJ , ku.uek, 

aher, ärn, !'ik.lctiik lt sa ":'t. R' khl1i·:rJ.Jt o. p#-rgi alt1st tihen 

sule-

'Pexe;i T2r.:-.v as on mäleetu.s ·vi .A.J .Kru...:en[jt<=>rn_. e ( 1770-1846), 

millel pU.:!:jel·-eva k tl jutis l;.mJr ljeef' s. 

Parrl seisu-<... on tl. a c;;õlb, ta 011 m:-.J::t jäetud ja võs stunu.d 
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