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37. KAVASTU mõis (Kawast). Rüütlimõis.
Haljala k/n, Viru kolhoos (Haljala kihelkond).
Peahoone on hävinud, ta põles 1972.a. Hoone oli keskmise suurusega ühekordne puitehitus osaliselt väljaehitatu d lakakorrusega. Hoonet kattis seintest kõrgem eterniitkatte ga poolkelpkatus, millel üleulatuvate räästaste all oli lihtne laudkarniis. Seinad olid vooderocatud rõhtlaudadeg a. Hoone aknad
olid rühmitatud kolme ja kahe kaupa, tiibadel eraldatud üksikult. Aknad olid keskmise suurusega, 6-ruudulised ja varustatud luukid ega, omasid laiu piir d elaudu. Saali kolm aken t hoone esifassaadi keskteljel omasid kõrge kaarega petikalma, kus
seina pinnale oli kantud akna segmentava teravkaarelin e raamistik. Saali akende kohal oli räästakarnii s läbi lõigatud
ning tõstetud madalaks kolmnurkviil uks, milles väike, piirdelaudadega ümbritsetud ümaraken. Peauks oli keskteljelt viidud
paremale, ukse pooled olid liigendatud tahvli teks ja kaetud
kvaaderlõik eliste kattelaudade ga. Ukse kohal oli aga säilunud
varasem krepitud voluutfronto on.
Esifassaadi katusepind oli sümmeetrilis elt liigendatud
pealeehitust e ja katuseakende ga. Keskteljel asus kolmnurkfrentooni kohal väike katuseaken, mida kattis laialt üleulatuvate räästastega terav viilkatus. Selle sarikajalad, neid
kandvad kensooltalad e otsad olid kujundatud, samuti olid avatud viimane sarikapaar ja penn, mis tugevdatud dekor atiivsete
vertikaalset e prussidega. Aken oli 6-ruuduline ja kõrge kaaraga. Sellest keskel asuvast katuseaknast kahel pool paiknea
kaks suuremat, viiikatusteg a kaetud pealeehitust , mis omasid
3 akent, viilu tipus ümarakna ja rõhtlaudvood ri. Katuseräästad ja sarikad olid eelmisega analoogse kujundusega, rikkalikum oli vaid penni ja sarikaid liitev dekoratiivne konstruktsioon prussidest. Ka akende kuju kord as eelmist. :E'assaadi tii
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badel oli kahel pool taas väike katuseaknake väljaehitusena,
vormilt analoogiline keskteljal asuvaga, asetatud vaid madalamale. Et pealeehitustest parempoolne asus peaukse kohal,
siis oma s ta puittaladele toetuva rõdu, talade otsad olid
seejuures kujundatud vol u.udilaadselt. See pealeehitus oli ka
kõigist teistest kõrgem, tema viilkatus ulatus pea katuseharj ani.
Hoone tagafassaad oli säilitanud vanema ilme. Siin asusid harvalt asetatud aknad, millest ühel oli veel algne raamistik (2o-ruuduline). Katusel paiknes mõni algne väike segmentaken kiirtekujulise raamistikuga ning 3, võrdsete vabedega paigutatud katuseakent, mis analoogilised esifassaadi
kesktelje aknaga, vaid keskmise akna ava oli 3-poolega.
Tagafassaadi keskteljel paiknes lai puitveranda, mis
kaetud lameda viilka tu se ga, katteks laast ja räästad laialt
üleulatuvad. Viilukolmnurk oli kogu ulatuses kolmeks jaotatud aknaks, milles diagonaalne raamistik roillbikujuliste ruutudega. Samasugune raamistik täitis

ka veranda suuri liide-

tud aknaid, mis kõr ge kaare ga. Külg ed el kaks aken t, tagafassaad is lai kahepoolega uks ning kaks akent kummalgi
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Akende vahed oli kujundatud pilastritega.
Otsafassaadide poolviiludes oli 2 väikest ruudukujulist
ja 6-ruudulist lakatoa akent, mille külgedel olid väga väikesed, ruudukujulised ja 4-ruudulised lakaaknad, poelviilu tipus oli aga segmentaken kiirtekujulise raamistikuga.
Siseruumid olid anfilaadsed, ruumid omasid peegelvõlve
laialt profileeritud karniisidega, milledel kohati oli jälgi
roltokoolikust stuJr..kdekoorist. Uksed olid laiad, piiratud samuti laiade, profileeritud piirdeliistudega. Trepikojas teisele korrusele viiva trepi rinnatis omas barokse kujundusega
ballustraadi.
Ho ones oli kalts massiivset mantelkorstent, laotud paeki-

- 3 vist. Neljatahuliselt kuubilt tõusis ülalt ühtlaselt ahenev
neljatahuline suitsuruum ning korsten oli lõpetatud taas kuubilaadse madala pitsiga, millel simss ja kitsas otsakarniis.
Seega oli hoone garokkstiilis ehitus, mis võis pärineda
XVIII saj. III veerandist või II poole keskelt, hoonet oli
aga hiljem, tõenäoliselt XIX saj. lõpus, täiendatud lakakorruse väljaehitamisega, kusjuures kujundus oli juba historitsistlikus stiilis ja eklektiline. Veranda tagaküljel võis pärineda aga XIX saj. I poolest, olles teostatud klassitsistlike elementidega. 1972.a. oli hoonest säilunud osa seintest
j a mant elkor s tn ad .
Kõrvalhooned moodustavad peahoonega ühtse korrapärase ansambli. Hooneid on vähe, enamik varemeis. Olulisemad on:
Tall on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mida katti
S-kivikattega viilkatus. Selle räästad olid kitsalt üleulatuvad. Katus on sisse langenud 1966.a. Hoonel on fassaadis mõni
lai, lameda korvkaarega kaetud uks, mille kaartekannad toetuvad ki t sale talumi vööle. Esifassaadi keskel on asunud lai kaa
ristuga ulualune. Aknad on väga väikesed, ruudukujulised.
Ehitus võib pärineda XVIII saj. lõpust.
Ait on eelmisega analoogiline,

samastiilne ja -ealine ehi tu s,

hilisemate ümberehitustega mõnevõrra moonutatud.
Laut on pikk, krohvitud paekiviehitus, mis kaetud laastukattega poolkelpkatusega, räästad kitsalt üleulatuvad. Foolviil
kaetud püstlaudadega • .Aknad on väga lamedad, piludena, asetatud korrapäraste vahedega. Hoone võib pärineda XXX saj .keskel
Rehi on suur, krohvitud paekivihoone, mis kodanlikui perioodi]
ümber ehitatud asundustaluks. Hilise viiikatuse all on säilunud algse kelpkatuse kitsas ja astmelise profiiliga räästakarniis. Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest.
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Tuulik on massiivne hollandi tuulik krohvitud paekivist keha
ga, mis tõuseb ühtlaselt aheneva koonusena. On nelja korruse
ga. Aknad paiknevad üksteise kohal ja on pea ruudukujulised,
väikesed, uksed kaetud lamedate kaartega. Osa puitkonstruktsioone oli veel 1966.a. säilunud. Ehitus võib pärineda XIX
saj. I poolest.
Ü91artorn pargi nurgal on sale kolmekordne krahvirna ta paekivist ehitus, mille ülaosa laiem. Laiend on toetatud masikuliid meenutaval e teravkaarelisele friisile, kus kaarte kannad
toetatud astmeliatele konsoolidele. Friisist madalamaJ. on
raidki vist ümara lõike ga vahevöö. Sama profiiliga, kuid .mit.meastmeline ja laiem vöö on torni krenelleeritud rinnatise
all. Torni katnid kõrge, teravatipuline kiiver on hävinud.
Üks torni aken on keskmise suurusega ja kõrge kaarega, teised
on väga väikesed piluaknakesed, väga väikesed segmentkaarega
avakesed on ka iga teravkaare all friisis, mõni ruudukujuline
väike ava ka kaartekandade kohal rinnatise all.
Seega on torn historitsistlikus stiilis pseudogooti laadis ehitus, mis ilmselt kuulus pargiarhitektuuri juurde. Ta
võib pärineda XIX saj. II poolest, IV veerandist või lõpust.
Park on keskmise suurusega, 4,5 ha. Stiililt vabakujuline,
vaid sissesõiduteel on lühike allee. Esiväljak on avar, piiratud ringteega. Väljakut liigendab vaid peahoone sissepääsu
ette istutatud väike puuderühm, millest
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kaks äärista-

vad treppi. Hoone taga on väike välu, millelt avaneb kitsas
vaade pargi taganurgal asuva tiigikese suunas. Ka kõik kõrval
hooned on kaetud kõrghaljastusega, v aldavalt saare ga . Põhiliikideks pargis on vaher, saar, üksikud pärnad, allee pärnad est. Pargi seisund on halb, ta on osaliselt metsistunud ja
funktsiooni ta .
•

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 196o, 1966. ja
1S72. a .
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Kavastu mõis .
Peahoone esikülg.
1966.

Kavas tu mõis.
Peahoone peauks .
1966 .

Kavas tu mõis.
Torn aias. 1966 •

•

Kavas tu mõis.

Peahoone vare 1972. a.

