
t 13. KASARI mõis ( Kasargen ). Rüütlimõis. 

Martna k/n, Kasari kolhoos ( Lihula kihelkond). 

Peahoone on suur, liigendatud hoone, mille põhikorpus on pikk 

ja madal ühekordne pui thoone. Tema vasakule tii vale on liide

tud kits am, esifassaadi s tagasiastuv kivist, krohvi tud ühekord

ne pikendus. Hoone tagaküljel on kahe aknavahe laiune peale

ehitus. Hoonet katab väga lame poolkelpkatus (katteks eterniit), 

millel üleulatuvad räästad. Kivist juurdeehitusel on veel mame

dam kelpkatus , mis omab profileeri tud räästa."l(arniisi. Peale

ehitus omab viilkatuse üleulatuvats räästaste ga, katusehari 

on risti põhihoone pikiteljega. Hoone põhiosa seinad olid kae

tud laiad e rõh tlaud ad ega, mi s aga viimastel aastatel kaetud 

silikaatvoodriga, kattetaon veel vaid poolviilud ja osa peale

ehi tu s e seinu. Viimased omavad vertikaalse vood.ri. Põhikorpuse 

aknad on keskmise suurusega ja olid 6-ruudulised, nüüd muude

tud raamistikuga. Algselt olid :aad kaetud kitsa puidust kolm

nurkfrontooniga, piiratud profileeritud piirdelaudadega. Kivi 

osa almad olid algselt kõrgete kaarte ga, mille kaared kaasajal 

kinni laotud. Esifassaadi keskel asus algselt peauks, mille 

ees oli keskmise suurusega pui tpalkon lameda viilkatuse all. 

l'alkoni seinapindu liigendasid poolsambad, nende vahele olid 

paigutatud pseudogooti teravkaarelised aknad vastava raamisti

kuga. Ka palkoni uks omas sellise valgmiku. Ukse pool tel kau

nistasid tahvleid rombikujulised plekid. Palkon on hävinud, ka 

uksed on paigutatud mujale. 

Seega on peahoone klassi tsistliku ilmega puitehi'tus XIX 

saj. keskelt, mida on täiendatud juurdeehi tu sega saj. II poole 

keskel (kiviosa, palkon historitsistlikus stiilis jms.). Pe<:üe

ehi tu s pärineb tagaküljel juba XX saj. algusest või ka kod anli

kust perioodist. Ho onet kasutatakse elamuna ja on rahuldavas 

seisundis. 
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Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, nad paiknevad enamuses 

Ko.sari jõe kaldavallil või pargi äärtel. J?aljud on ümber ehi

tatud kaasajal. Olulisemad on: 

Laut on pikk ja massiivne krohvimata hoone lõhutud maakivi

dest. Nurgad ja avad on ääristatud paekiviga, müüriga seotud 

hambuvate plokkid ena. Avad on kaetud 1 amedate kaarte ga. Hoo

net katab kõrge, lakaruumiga viilkatus (katteks eterniit), 

millel üleulatuvad räästad ja püstlaudvoodriga otsviil. Aknad 

on keskmise suurusega ja 4-ruudulised, paigutatud ühtlaste 

vahedega. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Töölistemaja on keskmise suurusega kivihoone, mis krohvitud. 

Hoonet katab üleulatuvate räästastega viiikatus (katteks eter

nii t), otsviil on püstlaudkattega. Viimane sarikapaar ja penn 

on viilus avatud, penn tugevdatud püstprussiga. Ühtlaste va

hed ega keskmise suurusega ja kõrged aknad on kaasaegsete raa

mide ga. Hoone võib pärineda viimaseit sajandivahetuselt. 

Temaga lii tub rida kivihooneid, mis kaasajal täies ulatu

ses rekonstrueeritud kahekorruseliseks meiereiks. 

Tall on pikk, al gselt lcrohvitud paekivihoone, mis kaetud kõrge 

viiikatusega (katteks eterniit), räästad üleulatuvad. Hoone 

kõik avad on kaasajal muudetud. Algne hoone võib pärineda 

XIX saj. keskelt . 

Aedniku majake on väga vaike krohvitud paekiviehitus jõe kal

davallil, mis kaasajal ulatusliku ümberehitusega moonutatud. 

tlks al gseist akendest on 4-ruuduline ja ruudukujuline. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. II poolest. 

Vesiveski on keskmise suurusega, .rnassiivne paekivihoone õhu

kese krohvikattega seintega, ühekordne, ruumidega soklikorru

sel. Hoonet katab väga kõr ge viilkatus, katteks laast, räästad 
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kitsalt üleulatuvad, otsviilud ka etud püstlaudadega. Hoone 

al gsed aknad on kitsad ja kõrged, raamistik hävinud. Üks suur

test Qstest on kaetud korvkaarega. Hoone võib pärineda XIX 

saj. keskelt. 

Kuivati on väike krohvimata maakiviehitus lõhutud kividest. 

Hoonet katab üleulatuvats räästastega ja laastukattega pool

kelpkatus, mille ühel otsal on katuse kõrgusel ulgtaladele toe

tuv väljaehitus viilkatuse all. Selle seinad on kaetud püst

laudadega. Ehitus on lisaks toetatud puidust ümartulpadele. 

Aknad on madalad, väikesed ja tellisääristega. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Park on võrdlemisi suur, paikneb jõe ja sissesõidutee vahel 

pika välj ana peahoone ees. Väli on liigendatud hästi vali tud 

ja paigutatud vaba"k::ujunduslike puudegruppidega. 'Puud paiguta

tud rühmadesse üheliigiliselt: kask, pärn, saar, elupuud, le

his. Kontrastiks on kuuski üksikult ja rühmiti. Pargi keskosas 

on välusid, esiväljak puudub, ettesõidutee on küljelt. Pea

hoone taga on suur aed, mis tagaküljel piiratud kanalitega 

ja puude ekraaniga nende taga. Osa kanaleid kujundatud tiikide

süsteemiks, nende äärtel korrapärased lehtpuude read. Pargi 

ühel küljel on kogu ulatuses Kasari jõgi, kuhu aga peahoone 

ei ole avatud. Pargi seisund on ebarahuldav, puistu on hool

damata. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 197o. ja 1977.a. 



Kasari mõis. Esikülg. 


