49. KOs'riVERE mõis (Kostif' er). Rüütlim õis.
Jõelähtm e k/n, Kostivex ·e sovhoos (Jõeläht me kihelko nd).
Peahoo~

on suurem kahekor dne kivihoo ne, mis omas algselt kõr

ge kelpkat use. See asendat i aga peale põletam ist l9o5.a. mada
la plekk-k attega kelpkatu sega. Räästad on kujLmda tud eenduva t
ja profile eri tud karniisi dega, mille all lai vöö. Viimase all
profile eritud vöö, kuhu toetuvad seinapin du liigenda vad lisee
nid. Need paiknev ad hoone nurkade l, samuti markeer ivad risaliidi laadsel t hoone keskosa ning külgosa d (ehitiso sadena nee
pin:nad ei eendu). Hoone keskosa l on liseenid ega eraldatu d 3
akna laiune seinaos a kaetud kolmnur kviiluga , millel viiluka rniis kordab räästak arniisi vorme. Analoo giliselt on kujunda tud ka tagafass aad. Hoone vasakul tiival on tegelik ult juurde
ehitatud üks ruumide rida, mis viib hoone tasakaa lust mõneti
välja (oli olemas juba enne 19o5.a. taastarn istöid).
Hoone esifassa adi kolmnu rkviiius on kaks

stukl~appi

väga

heas töö tluse s ja rikkalik u akan tusmoti i viga. Vasakpo olne kuulub v.Breve rn'ile, parem-p oolne Stael von Holstei n'ile. Hoone
põhikor ruseks on II korrus, mis markeer itud kõrgema te akendega. Need on E-ruudu lised kõrged aknad, mis ääristat ud lamedat e
krohviä äristega , üks otsasein as asetsev petikake n omab seejuures laienda tud nurki. Hoone tagafas saadis olid peakorr use kol
kesktel jal asuvat akent varem lameda kaarega aknad, mis hiljem muudeti remondi ga nelinur kseiks. Alumise korruse aknad
paiknev ad märkim isväärse lt madalal , on ülemist aga kohakut i,
kuid madalam ad, kuigi samuti 6-ruudu lised. Aärised neil akendel puuduva d. Esifass aadi kesktel jal paiknev a ukse kohal on
lainja kaarega profile eritud frontoon lillede ja paelvöö ga
stukkde koor.

~rontooni

toetavad ukseava ääristav ad pilastri d,

millel kapi teelil akantus lehe motiiv (need võivad pärined a ka
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hilisemast remondist) . .Alrn."ad paiknevad kindla rütmiga, sümmeetriliselt . Keskosal on kolm akent võrdlemisi laiade vahedega, järgnevad 3 kitsaste vahede ga riihmi tatud alcent ning fas
saadi äärel on taas eraldatud üksik aken. Analoogilise rütmiga on kujundatud ka tagafassaad. Siin on ainult alakorrusel
keskteljel suur külgedelt kinnine palkon, mille kandeseinad
paest. Palkoni lahtist esiserva kannavad neli neljatahulis t
kivitulpa, millel asub II korruse rõdu puitrinnatis ega. Kaas-

,

ajal on palkon oluliselt muudetud.
Hoone alakorrus on kogu ulatuses võlvitud. Hoone keskel
asub avar vestibüül, mis jätkub ka teisel korrusel, trepikäsi
puud on klassi tsistliku balustrimoti iviga. 'J.1oad on anfilaadse
süsteemis.
Hoone on seega V8raklassit sistlik ehitus, ilmselt veel

XVIII s a j. lõpust, ümber ehitatud 19o6.a. Kaasajal

one~

ehi-

tus remondi tud, väga heas seisund is, kasutusel ke skusehoonena .
Kõrvalhoonei d on palju, nad moodustavad funktsionaal seid rühmi, kuid peahoonega on ansamblilise lt seotud nõrgalt. Hooned
on orienteeritu d Kastivere jõele ja sellega ristuvale teele.
Hooned on paekivist, valdavalt krohvitud, kaetud enamuses
viilkatusteg a, mõned ka poolkelpkatu stega; millel räästakarniisid. Peahoone läheduses üle tee p aikneb aidahoone, millel
esifassaadis ulualune kaaristuga. Laudad moo d ustavad paralleel
hoonetest hoonete rühma. Need ehi tused pärinevad enamuses XIX
saj. I poolest ja sajandi keskelt. Suur mitmekordne viinavabrik on hilisem, ilmselt XIX saj. II poole lõpust. Enamik hooneid kaasajal ümber ehitatud, s. h. ka viinaköök.
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Park ei ole suur ( 4, 3 ha koos pargimets aga) ja on kaheosaline
Ala tervikuna on majandushooneist eraldatud teega ning jõe ga,
teisel küljel ka karstivagumusega. Pargi e:siosa moodustab nelinurkne ala peahoone ees, mis teest eraldatud madala müüriga.
See ala on väheste kuid hästi valitud ja paigaldatud puudega
eesaed, kus palju bekke ja dekoratiivpõõsaid. Puudest on domi
neerivad vaher, nulg, lehis, pärn, esineb ka torkav kuusk ja
hobukastan. Siin on peahoone keskteljele suunatud otsetee
jalgteena, ettesõiduks on aga kaartee. Parei äärel on säilunu
klassitsistlik sambamotiiviga mälestussammas XIX saj. I poolest. Peahoone taga asub Pargi teine pool, mis samuti eraldatud maastikust müüri või aiaga. See pargiala on valdavalt suu
re viljapuuaia all, mille tagaäärel vaid tihedam puisturiba,
mis läheb üle pargimetsa ilmeliseks väikeseks puistuks. Ilmselt asus viljapuude vahel regulaarne teedesüsteem ning siin
oli kasutatud ka rikkalikult ehispeenraid. Pargi esimese osa
seisund väga hea, tagaküljel aga on muudetud aed tavaliseks
lille- ja juurviljaaiaks.

Külastatud viimati 1976.a., pildistatud 1964.a.

Kostivere mõis.
Peahoone esikülg.

