
77. SAAST.N!._mõis ( i?Jastama). Rüütlirnõis. 

Karuse k/n, Iv:Iatsalu kolhoos (Karuse kibelkond). 

Peahoone on suur ühekordne paekivihoone, mille keskosa kahe

kordne ja omab kõrge soklih.orruse. ·.remast on säilunud müürid. 

hoonet kattis kõrge rnurdsarikaga kelpkatus, katteks laast. 

Omas eenduva ja profileeritud räästakarniisi, mis hoone taga

fassaadis kulges ka keskse kahekordse osa seinapinnal korruste 

vahelise vahekarniisina. Bsifassaadis on keskosa kergelt een-

d atud . Kahekordne keskosa on 3 aknavahe laiune, ta on kaetud 

kolmnurkviiludega, mis piiratud räästalcarniisiga samad es vor-

oides karniisiga . Viiluväljades on ovaalne aken . Põhikorpuse 

ja temaga ristuva pealeehituse katuseharj ad on ühel kõrgunel . 

Hoone seinapinnad krohvitud pritskrohviga, vööd, äärised, li

seenid jms. on valgend atud. Seinapinn~d on elavalt liigenda vud 

Esifassaadi keskosas on keskteljel peauks, mis ääristatud lai 

de, liigendatud pindadega liseenidega, need -coetavad horison

taalset sirnssi ukse kohal korruste vahel. Keskosa teise korru-

se akende all on lamedad ääristega piiratud ristkülikulrujuli-

sed tahvlid. Kahekordse eendC:l.tud ehitusosa nurgad on laiade 

rusteeri tud nur galiseenidega. rahele poole jäävate ühekorruse-

liste tiibade seinte horisontaalseks liibenduseks on eenduva 

räästakarniisi all lai, profileeri -'.;ud vac"levöö ning lai vöö s:b~~ 

li joonel. l~encle vahel on vertikaalsed lacedad pilc...strid iga 

akna vahekohLs ja hoone nurkadel. •.raolised pilastrid on ka ot

sa- ja tagafassaadis, ligilähedased on Ka vahevööd. Seinapinda 

elustavad ka kõiki avasid piiravad krohviäärised, mis esifas-

saadi mõlemil korrusel profileeri tud, teistel hooneosadel -

lamedad. 

()' ' (J C• 

A.k..."lad on suured, 6-Jl'UUdulised, paiguta ud ühtlaste vS.:hede 

Puuduvaid asendavad peti.;:..al:.nc:.d, millel tumedaks värvitud 
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krohvipinnale p8cle el~i tattJ.d puitraG.Clistltk ( ots&fassaadis). 

Kahekordsel osal mõlemis fassaadis .r;:õik av&d kc:.etud lameda 

lcaarega, vi..ilj a arvatud tagafassaadi alumisel .kor:::'usel. ·.~lejäh

nud aknad on barilikud, nelinLrrksed. Põhikorruse kõikide aken

d e all on soklikorruse aknäd või petikakni:id. l~a need on laiade 

krobviäuristega, sama laiad, kui põhikorruse aknad, kuid mada

lad. Ka soklikorruse nure:ad on kujunda·l;ud nurgaliseenidega . 

Hoone keskosa ees on pind tõstetud kaa:rj a ettesõidu teega pea

ukse ette. Varem a sus siin lai, poolavatud puitveranda kaar

akendet,a ja pui tehispi tsiga kaunistatud tugisammaste ga, mis 

samuti puidust. Veranda omas bistoritsistliku kujunduse. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, kusjuures saal ei asu 

ehituse keskel, V&id on vasakus tiivas . Saal omas sULlrejoone

lise rohekoostiilis kujunduse, mille fragmente ja stukkdekoori 

riismeid veel väheselt säilinud . Saalil on peegelvõlv laci, 

millel laiad profileeri tud ja hammaslõike ga karniisid. Laepla

fooni nurkadel olid suurejoonelised stukist stseenid butofi

guur i d e ga, ümbri tse'tlld rikkaliku rokokooliku stukkd ekooriga ja 

festoni tega . Üks korstnaist on mantelkorsten .. 1.1oones oli kari

da väga kauneid rakakoostiilis kahhelah~usid, milles Qhe riis

med säilusid veel lS6o . a . lõpul . .Ahjud olid jaotatud kahelcs, 

alumine pjedestaal omas laia vahekarniisi, milles kaarfrontoon. 

Ahju ülaosa om&s nurkadel voluute, keskel aga sQgava kaarnissi 

reljeefse figuuriga selles. Ülal oli ahi lõpetatud mitme abe

neva astmega, mis eraldatud eenduvate ja profileeri tud karnii

sidega, millest keskseim kaarfrontoonina, seejuures krep'i'Lud . 

.Ahi oli tõstetud lõvijalakujulistele jalgadele ning ülal .Kroo

ni tud vaasidega. Kõik ahjupotid omusid .rokokooliku dekoori, s . b 

lillemotiividega. abhelkivid omasid roheka tooni. 

Seega oli hoone hinnaline barokkstiilis ehiius, sisekujun

dus seejuures rokokoolik, ta võis pärineda XVIII saj . II poole 
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keskelt. hoone puitosa vcu1 ises lõplikult 1S7o. aastateks. 

~~.üho2:Q._eid oli mõisasüdames vk:ihe, needki varem ei s või frag

mentidena uutes ehitustes. Olulisemad on: 

Ait(?) on pikk krohvitud paekivihoone, mis oli kaetud pool

kelpkatuseg&, katteks laast (nüüd sisse langenud) . Omab een

duva ja laia, profileeritud viilu ja räästakarniisi, mis pool

viilu all krepi·cud . Algseid avasid ei ole säilunud. Hoone 

võib pärineda XVIII saj . II poolest . 

Park on kaheosaline . Peahoone ees on väike vabakujulises 

stiilis ja maitsekalt rühmitatud puud ega park, kus puud sule

vad peeboone esifassaadi. Siin lehtpuude kõrval rühm nulgi ja 

torkavat kuuske . Iviere suunas park aga avardub suureks muruväl-i 

j akuks, mille äär tel üksikpuid ja puuderühmi . Peahoone taga 

on suur park, mille keskosa peahoone taga moodustab viljapuu

aed lookleva teedevõrguga . Pargi ääreala on aga vabakujuline, 

kusjuures küljele jääb suur , tiikidega liigendatud ja tiheda 

puis tu ga park. Puud paiknevad vab alt, arvukad tiigid on korra

päras emad, ühendatud lll.anali t ega. 1
1

iigid on vajalikud madala 

pinnase toitmis eks . Domineerivad liigid on pärn, saar, vaher. 

Pargi tagakülg meenutab rohkem loodusliku päritoluga saarikut . 

Pargi seisund on halb, ta metsistub, kuna puudub funktsioon. 

Külasta·Lud viimati 1977 . a . , pildis ta tud 1964 . , 1966. 

1972. ja 1976.a. 



Saastna mõis. 

Peahoone esikülg, 1965. a. 

Saastna mõis. 

Peahoone esikülg, 1976. a. 
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Saastna mõis, 

Otsvaade, 1972. a. 

Ahi saalis. 


