
120. SAUSTI mõis (Gro~-saup). Rüütlimõis. 

Saku k/n, "Flora" tsehh (Jüri kihelkond). 

Peahoone on keSkmise suurusega liigendatud kivihoone, mis ehi

tatud eriaegadel. Vanem osa on ühekordne osaliselt väljaehita

tud lakakorrusega kivihoone, mis omab poolkelpkatuse, katteks 

plekk. Räästa ja viilukarniisid on eenduvad ja laiad, profilee

ri tud, karniisi all kulgeb kitsas vahevöö. Viilu all on karniis 

ja vöö krepitud. Esifassaadis kulgeb teine vahevöö veel akna

laudada joonel. Hoone aknad on korrapärase paigutusega keskmise 

suurusega, raamistik hilisem, 3-ruuduline. Aknaid ümbritseb 

pritskrohvilaadsesse seinakrohvi sisse silutud laiad äärised, 

akende kohal on profileeritud ja tugevalt eenduvad simsid. Ot

safassaadis on akende asemel kolm samalaadselt kujundatud pe

tikakent, milledel kõrge kaarega sillus. Ka poelviilus on aset

senud algselt ilmselt üks väiksem aken, mis kinni müüritud ja 

asendatud kahe aknaga juba kaasajal. Hoone nurkades on krahvi

pind samuti silutud, moodustades nurgaliseene. Nii hoone ette 

kui tagaküljele on keskteljele püstitatud madalad ja kinniaed 

kivist palkonid, mis aga kaasaegsete ehitustöödega omandanud 

mõlemad teise korruse ning nende välimust on samuti moonutatud. 

See hoone võib kuuluda XIX saj. I poole lõppu, olles klassit

sistlikus stiilis lihtsaks ehituseks. Hoonele on ilmselt juba 

XIX saj. lõpuveerandis püstitatud paremale tiivale suur kahe

kordne juurdeehitus, mille mahud ~amast hoonest suuremad. Hoone 

all on soklikorrus, hoone tiib eendub nii esi- kui tagafassaa

dis tunduvalt. Katus on plekk-kattega väga lame kelpkatus, mil

lel jõulise profileeringuga eenduv räästakarniis. Karniisi all 

vöö, millesse avanevad väikesed nelinurkaed lakaaknad või neid 

asendavad petikaknakesed. Lakaakende rea all on taas profilee

ritud lai vahevöö. Hoonenurgadon silutud ja valgendatud kroh-

vipindadega nur galiseenidega (vaevalt märgatavalt eenduvad sei-
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napinnast). Suured ja kõrged 3-ruud ulised aknad on paigutatud 

esi- ja tagafassaadidel paari ti, otsafassaadil aga ühtlaste 

vahedega. Aknad on ümbritsetud laiade lamedate krohviääriste

ga, mille pinnad on süvistega liigendatud. Alakorruse akende 

kohal on vana hooneosaga analoogilise kujundusega profileeri

tud simsid, teise korruse akendel on aga ülal lamedad ja lii

gendatud pindade ga kolmnurkiron toonid. Keeruka liigeniue ga 

akende äärised elustavad massiivse juurdeehituse seinapinda 

märgatavalt. Hoone otsafassaadil on keskel kõrgel soklil lah

tine palkon, mille lamedat kelpkatust kannavad lihtsad puit

tulbad. Juurdeehitus võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist, ta 

on teostatud historitsistlikus stiilis klassitsistlike motiivi 

dega. Hoonet tervikuna kasutC:Ltakse korteri tena, ta on rahulda

vas seisundis. 

Kõrvalhooneid on arvukalt, kuigi paljud on varemeis. Hooned 

moodustavad funktsionaalseid korrapärasaid rühmi. Olulisemad o 

Ait-kuivati on paekivist kaheosaline ehitus väga õhukese kroh

vikatte all, kusjuures kuivatiosa müürides leidub ka maaleiva. 

Ehitust katab viilkatus (katteks eterniit), millel kuivatiosas 

astmeline kitsas räästakarniis. Kuivati avad omavad lameda 

kaarega silluseid. Katusel on ulgtaladele toetuv ärklilaadne 

väljaehitus, millel laialt üleulatuvate räästaste sarikate ja

lad ja neid kandvad kensool talade otsad on kujundatud. Hoonet 

võib lugeda XIX saj. lõpuveerandi ehituseks, kusjuures paekivi

osa võib olla noorem. 

Viinavabrik on suur krohvimata maakiviehitus, kus müürides kasu 

tatud ka paekivi, eriti nurkades ja avade külgedel. Hoone on 

püstitatud mitmes järgus. Vanemas osas on maakivide vaheline 

krohv dekoreeritud killustikuga, uuem osa on aga lõhutud maa

kividest. Avad on kaetud lamedate kaartega, aknad seejuures on 

6-ruudulised. Hoone on kaetud üleulatuvate räästastega lameda 
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viilkatuse ga (katteks eterniit). See ga võib ehitus pärineda 

XIX saj. II poole algusest kuni sajandi lõpuni. 

~uulik on pea akendeta tüvikoonusekujuline 3-kordne paekivi

ehitus hollandi süsteemis. Säilunud ainult kiviosa. Ta võib 

pärineda XIX saj. keskelt. 

Ait on suur maa- ja paekivist krohvimata hoone, mille kivide

vaheline krohv dekoreeritud kivikildudega. Avade küljed ääris

tatud paekiviga ja kaetud lameda kaare ga. Kitsad aknad esi

küljes on 6-ruudulised, peolviilus on väikesed segmentaknad. 

Hoonet katab laastukattega seintest kõrgem poolkelpkatus, mil

lel eenduv prof'ileeritud räästa- ja viilukarniis, poelviilu 

all seejuures krepitud. Hoone ühel otsal on hilisem, lõhutud 

maakividest juurdeehitus, millel poolviil horisontaallaudadest. 

Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest või keskelt, juurdeehi

tus sajandi lõpust või vahetuselt. 

Tall on pikk paekivihoone, mille krohvimata müürides maakivi

read. Hoonet on algselt katnud poolkelpkatus, mis hiljem ümber 

ehitatud viilkatuseks, praegu sisse langenud. Hoone aknad nii 

külgfassaadides kui poolviiludes on suured segmentaknad, millel 

sepistatud trellid. Ehitus võib olla peahoone vanema osaga ühe

ealine. 

Laut on hävinud, kuid tema vundamentidast järeldub, et hoone 

oli erandlik. Ta moodustas väga suure ruudu, millel katust kand· 

sid sisesambad. Nende soklid on pikkades ridades säilunud välis· 

müüride jäänuste vahel. Katus võis olla ühine kogu laudale. 

Aednikumaja oli kitsas krohvimata kivihoone, mille seinad lõhu

tud maakivide st, nurgad ja avad laotud hambuval t paekivist, 

avad seejuures kaetud lamedate kaartega sillustega. Hoonet on 

katnud lihtne viilkatus, praegu ehitus varemeis. Ta võib päri

neda XIX saj. lõpust või käesoleva algusest. 
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Temaga üheealisi ja samas laadis teostatud väikeseid ehi

tusi on veel mõni mõisa läbiva tee ääres (küün, elamu, sepi

koda?). 

Kelder suure viljapuuaia nurgal on erandlik ehitus: ta omab 

paljudest ruumidest koosneva maaaluse süsteemi, mis kaetud 

tonnvõlvidega. Kaks keldriruumi on pikemad. Keldri aknad avane 

vad kõrges soklis tugeva kallakuga ja sügavata kaaravadega. 

Keldri katust asendab kõrge rusu- ja pinnasekuhul. Hoonet loe

takse vanaks Sausti (Kaarepere) mõisa varemeks, mis võib päri

neda veel XVIII sajandist või varasemast perioodist. 

Park on kolmeosaline, keskmise suurusega. Peahoone ees on ruu

dukujuline esiväljak, mis osaliselt raamitud kõrvalhoonetega, 

väljakut liigendavad vaid üksikud hobukastanid ja põõsad ( si

rel). Peahoone taga asub ehisaad (hilisem viljapuuaed) , mille s 

on jälgi siin asunud baroksest regulaarses stiilis aiast: maa

pind on tasandatud mitmes tasandis pindadesse. Puud on iSu.ta

tud vahetult peahoone seina äärde, jättes vabaks ehisaia tema 

kõrgemas nurgas asuva keldrivaremega. Aed on piiratud kivimüü

riga, millesse ehitatud aednikumaja. Pargi kolmanda osa moodus

tab viinavabriku juures voolava ojakese kaldad, kus ka tiigid. 

Siin paikneb tihe, vabalt planeeritud puistu, kus lehtpuude 

hulgas ka grupiti kuuski. Muidu domineerib looduslikesa saar. 

Pargi seisund ebarahuldav, ta on killustatud teedega ja on 

hääbuv. 

Külastatud ja pildiatatud 1976.a. 



Sausti mõis. Vana osa. 

Sausti mõis. Uus osa. 


