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89. ~ AGUSE mõis ( Sall~ntack).

UUtlimõie .

Sööchtpä:rmitehaa {Hager! kihelkond).

Kohila.lr/n, Salutagus

Peahoone on suu.r ühekordne paekivihoone, mi
kergelt eende.tud kesk- j
Tagafassaadi s ke:Jkriselii t
liidid aga ~gevalt,

omab esi:faeeaadis

killgr eel:ti te, neist keskmine laiem.
J

aen.datud sar.1uti kergelt, kü.l risa-

oodustades tiibehituai. Esi~assaadis on

xisalii · 16. e '-"ol.mnu..rk- 11iltld kõreed., nen.de taha on varJatud viil
katus. Viilude tilanlll'gal on lai nelinurkne pind, alanllrgad on
eg~

lai~

kõreel

ka~,~ut~e

kohal .murtud ho 1oonta.91seks.

iilu. ääristab

profileeritud kar.niis. Hoone tu ufaasandis risaliitehi us-

tel on harilikt1õ. kõrged kolmntukviilud, piil'a'tud 1

aja eenduv

pro:fileeri'tud karniioiga. Sama lõikega on ka hoone räästakarnii

Katll e k tte
t~.st

~a

on etern11 ii. O.a jälgi räästakarniisi all kulge-

k1tpust vahevööett alles on ka kitsus si.mae sokl.il. Esi-

:faaaaadil markeeri ad riealii te

'

t1lmed on suur ed,

kabepoolega akend

paikne~ad

nurlt~d

el

l~.iad

liseenid. Hoone

põhiosas ü.htlaete vabedega. Esineb

kõrval ka kolmepoolseid. Tiibhoonel on aäili

nud algset kuju:n ust,: la:'Oh 7.ltiaz-is
fassaadi kes:Y..risali1di

~elillurkset

j~

karniis akneJ.aua. all. Esi-

pinda dekoreerib "fäike aõõr-

petik, tagafaseaedi viil .s on suurem Um.areken, selle all aga

le.katoa paarisaken, kergelt lameda k arsillu.sega kit Ed aknai.
Hoonele on kaasajal osaliselt välja ehitatud katusekorrus suurt
katuseakAndega, mis hoonet

~tndQValt moon~ta

ed.

asakpoolsel

rit:taliidil on küljel säilinud algne eesruum sissepääsuks keldrisse. See on viilkatusega kaetud madal

hitus, millel lai pro-

zileeritud rääs t l- jn viilukarniis, mis v.iilu oll krepitud.
Su.u.rt, kõrge kaare ga ust äär1stavad laiad pilastrid, ava omab

krohviäärise.

iin o.u. k·- kõrge ja kitsas J

l.Vi trepp

ruumidesse.

Peaukse ees on madal ja lai terrass J..·. · a ja mõneastmelise kivitre iga.
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Hoone on seega e aUhtlase IDtjundu ega ehitus. ilmselt liX
oaj. III veerand1st VÕi II poole kaskel t, t osta. tud histori tie

.

1stl1kua stiilis. Hoone põletati l9o5.a. ning oluliselt on
a ilmet mõjutanud (11ht

t

atanud) peale seda kiiresti järgne-

nud taastamine. Hoonea on korterid ja admin.ruu id, ehitus on
ebarahulda'Yas sei undia.
Kõr"falhooneid on väga palju, oea neist peahoonega ansambl111ses
seose • Olulisem d ona
:.,...eP,ik~

on Yäike krOhv1.tud pnekiviehitus, mis kaetud YOrmiki 1

kattega kelpkatusega. Omab

profileeri~d

räästakar.niiai. Hoone

o so:f aacadil afigaT ulu::üune kogu laiuses, ku.s eendu"fat räästae

talastikku. toetavad 4 ee

d oskaana orõ eri samma st ( ellea 3) pei

sutatud sambatu ega, samb d olid paigut· t11d paari tt. Ehitus on
seega klaasitsistlikue stiilis ilmekas hoone XI

saj. I poole

kesrelt.
ill-~?..E!!

on pikk la'ohvitud paekivihoone, kaetud laastu.kattega

~

Vi1lka~~aega;

millel astmelise profiiliga rääetakarniis. Elamu

osal on v·:ikeacd 6-ruudulis d aknad.

~i ·us võib pärineda

XIX

saj. I I poolest.

oli ke
r~~ohvitud

mi~e

oeintega. On kuaaajal ehitn ud ktihckorntseliseks . Alg

nc hoon.e Võis pä:ri...""'l.eda. X!
-~ikwp.aj

ii_!rc. tu.

suurusega ühekordne pae iviehitu

(?) Ol

ü leo

-j'"'· oo~i~,cl

saj • II poolest.

Kro

i""

ki ::.. .1oon •

l

l.J.lel kaasae@le

ülj · urä ta:.u.d .l.akal:.:or:::-us. Algsed on põhi

korru.se .keskmise auuru.se a kits ed ja 6-ruudulised aknad. Ehi tu s
või

pari.ne

Y..IX saj. 19 "feeranõ.ist.

--!::!i.!.~;Lkem<~ (?)

on kaAlr.mi e

u.uruseg:: Uhekordne krohvitud pae-

,

kivihoone osaliselt väljaehitatud lakakorrusega. Hoonet katab
ainteat kõrgem kelpkatus, katteks e erniit, millel lai profi-

t(Jr
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leeri ud räd

karniic . /Jmad on

lised. llilise.:n ad l

~atubade

cd, keetu.d viilkctu atega
tad. /1.1

üikeaed , kits

ja 6-ruudo. -

rumad katu.fml on samuti 6-ruudu. J.i-

millel vä".a laialt tileu.latu vc.d rääs

e ehitus võib pärined a

nx

suj. keskelt -või II vear

c.ist, lalr.a.toct1 ago s jandi lõpuot.
su.ru.~

eh • tu. kompl

Q'

mis W.n. p .. e al ul.atua li-

kult rekonst rueeritu d kaas egaeks pärmiteh aaeka. Alles mõned
aekivi t abi 1oaned viilkai;u .a ii~ all.
Ai~

on keakmi e suuruseg a krohvitu .d paekivih oone, mis kaetu.d

kör e

iilk usega, katuse katteKs on vormiki vi,

des ou ee.ndu.v ja lihtsa

külg~assaadi

ro 1il1gC:;L räästak arniis, vi:Llu.de e ka-

tu.s u.latub tile • . Aved, on kaetu.d lamedat e kaa.rtee a. Aknad on
seejuur es väikese d, la.medad ja 6-ruudu lised. Uksed on vooder-

datud kal.asab amastr1 e laudistu .aega. Ehitas või.b pärined a

n

saj. I I i)OOJ.e keskelt .
1:..all~

on pikk kr oh i tud paoki vihaone , mis kae·tud U.leulatu .vate

rääetas tega viilkatu sega, katteks etern1i t,
laudvoo~riga.

~ilud

kaetud rõht

Hoonel on kitsad 6-ruudu liaed aknad, m1e kaetnd

lameda kaare ga. Sellele iJ..msel t XIX saj. II poole keskelt pär1nevale ehituse le on hooVikt iJ.jele J.iidetu d keskosa s väike tiibeb:ttue, m.i

omub põhikor pusest

mroalarrt~

ilkatt1s e. Oteviil on

kaetud pü.atl&u dadega. Seinad on laotud krohvim ata . lõhutud mae
kivides t. Juu.rdee hituo 'V6:ib pä.rinerl a .Dr saj. algllsGs t.

·---.....

ankriku. ur on oikk varjuala ne lauda juures, millel 'Yiilkatu .st
....

kannava d maasii aed neljatah ulised krohvitu a tulbad, otsasein

an ehi t..utud ki:r..r.daon • K!.tU.'"'O

kutt~Jks

on 1 r nst., Viil

k etud

rõhtJ.eu dadega. Ehi.tu.s YÕ1b pärined a XL s ;1. lõpast.

-

'

lel kõrge laastu.k atteg

v

, kusjuur es kiilg:fas s

viilke.tu a.

ääst

on laialt üleul tu-

id es on säil.inu.d liht aa

tmelise

r;j..r

- 4 rofiiliga r · ästakarniis.

iilud on kaetud horisontaallaudist u-

sega, viimased sarikapuarid ja p ennid on viilud es ·avatud. Aknad

on kitswi, 6-ruudulised ja k etud lameda k arega. Esifaseaadis
on katusel
ele ko

u.uxem ki.z·klilaudne pealeehi us,

ool al "el

ehi tu· on

~õh ·~alds

Ja neid ·· oe · va el
inte -a · a

mi>;~

o ta

·ll

··u.g· :·pp adele.

pust

v~1

lja-

aetLld Uleu.l tu·vate 1.·äüstastega

Viilka tu s ga. Hoone k1 viosa on vanem, Võib pärineda
poole keskelt, katus j

·tu.g va-

ärkel Yõiv

.X saj . II

pär· 4eda aga sajandi lõ-

vahetuselt.
egastiil1s •. eahoane ees on

&.V::.~r,

puudest ll.igt'.ndam ta ringv.':U ak, m.is pi ...·· tud granii tu.l.l

padel·a {:inni ta-rud ma aiivae eepisketiga.

too.
.k

m d al ter:ra:.3 :1, rnilJ ole t5useb ettesõidu

e p ekivi lW.ri

kujal

v·· ja:mlo

Si .J~eljelc.

..:..U.uni.lub lehtpuuallae; mis

v~·

jaku äärtel

tatud ., aid, ltu:.. esineb
: gd.

1~n

ke

äl.j 't.

vone ees on pool ingl

01'

k:itsos

ori.~teeritud

iba

peabcon

val'~ak·~juJ.iaelt

pnigu

ü.hnti tnmisi J '.:i.., i· s 1 tJ kunsk-pärn, on

puuc!eridu., eelkö1ge kõrvalhoo..-"le we eea. Peahoone tat;,"a väi
~1L1g se~legu

e ineb leh1.s t. P. argi

korras o

v ~ id

e

tat;a j

e

und o

kli j al lii t"u.v v-· ike metsap<ll'k

eb

a.huldG~

i~ilj.k.

pil iststud 1972.a.

,

:;"1neb :ri

atust,

•
•

i

•

