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132. VASTA mõis (Waschel). Rüütlimõis. 

Viru-Nigula ~n, Vasta 8-kl. kool (Viru-Nigula kihelkond). 

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mille alakorrus on tegeli 

kult soklikorrus. Peakorruseks on teine korrus. Hoonet katab 

kõrge murdsarikaga kelpkatus, katteks eterniit. Omab laia, profi 

leeritud ja eenduva räästakarniisi. Hoone esifassaad on liigen

datud kergelt eenduvate risaliitidega, keskrisaliit on kolme ak

navahe laiune, külgrisaliitides on üks aken, risaliitide vahel 

on võrdsete vahede ga 4-aknalised rühmad. Räästakarniisi all on 

kitsas, profileeritud vöö, korruste vahel on kitsas simss. 

Hoone peakorruse aknad on suured ja kõrged, osal säilunud 

algne 6-ruuduline raamistik, avad on piiratud krohviääristega, 

mis nurkadel laiendatud. Nagu esiküljel, on tagafassaadis samuti 

aknaid rühmi ta tud, kuid eb asümmeetrilisel t. Soklikorrusel on suu 

red petikaknad, mille allosas on väikesed, lamedad, tänapäeval 

2-ruudulised aknad. Peauks asub esifassaadi keskteljel. Temm ees 

asunud palkon on hävinud. Tagafassaadi s asunud verandast on säi

lunud vaid lahtine rõdu teise korruse ees, mis toetatud lihtsate 

le, n el j atahulis tele telliskivi tulpad el e. Hõdu küljelt laskub 

kitsas trepp, mis toetatud lõhutud maakivist, krohvikatteta, 

kõrgele soklile. Hoone katusel on esifassaadis 2 ja otsafassaadi 

des 1 väike segmentaken kirtekujulise raamistikuga laka valgusta 

miseks. Katusel on sümmeetriliselt 3 korstnapiipu, mis omavad 

simsi ja astmelise profiiliga laia otsakarniisi. Ruumid on hoone 

anfilaadsed, on keskkoridor. 

Hoone võib pärineda XVIII-XIX sajandite vahetuselt, ta on 

varaklassitsistlikus stiilis. Kasutatakse koolina, on r~1uldavas 

seisundis. 

Kõrvalhooneid on väga palju, neist enamik orienteeri tud kas siss 

sõidutee äärtele või moodustavad peahoonega ühtse ansambli. Pal
jud hooned on ümber ehitatud. Olulisemad on: 
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Valitsej~aja on keskmise suurusega ühekordne krohvitud paekivi 

hoone, millel seintest kõrgem eterniitkattega kelpkatus. Räästa 

on väga kitsalt üleulatuvad. Hoone aknad on kitsad, 6-ruudulised 

ja paiknevad põhiosas ühtlaste vahede ga, esineb petikaknaid. 

Katusel on otsafassaadides väikesed segmentaknad kiirtekujulise 

raamistikuga. Hoones on säilrumd mantelkorsten. Ruumid on anfi

laadsed. Ehitus võib pärineda peahoonega samast ajast. 

Sepikoda on väga väike krohvitud paekivihoone. Hoonet katab kit

salt üleulatuvats räästastega kelpkatus, eterniitkattega. Nurka

del on kitsad nurgaliseenid. Vähesed aknad on keskmise suurusega 

9-ruudulised. Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Ait on õhukese krohvikattega paekivihoone, mis kaetud laialt 

üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks eterniit. Viimane 

sarikapaar on viilus avatud koos penniga, mis tugevdatud verti

kaalprussiga, selle allots pikendatud ja kujundatud. Avad on 

kaetud lamedate kaartega, esifassaadis on vaid 3 suurt ust, ot

safassaadides ka kitsaid aknaid. Hoone võib pärineda XIX saj. II 

poole keskelt. 

Laudad moodustavad suure ristkülikukujulise hooneteploki, mis 
-

suletud sisehoovi ümber. Põhihooned on kaks paralleelselt aseta-

tud pikka laudahoonet, mis ühendatud otstel vaheehitustega 

(küün, piimaköök). Hooned on krohvitud paekivimüüridega, neid 

katvad viilkatused (lautadel) on üleulatuvate räästastega, kat

teks laast või eterniit, ühel on püstlaudadest otsviil, teisel 

lõhutud maakivist ja krohvimata • .Aknad on ~ä~keeeQ. keskmise suu

rusega, kaetud lamedate kaartega, lo-ruudulised ja asetatud võrd 

sete vahede ga. Hooneid on kaasajal ulatusliku! t rekonstrueeri tud 

algselt võivad nad pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Ait on krohvi tud paekivihoone, keskmise suurusega, kaasajal pi

kendatud laudkauri ga. Hoone on kaetud sein test kõrgema pibolkelp
ka.tusega, katteks eterniit, millel kitsad prof'ileeritud räästa-
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karniisid. Esifassaadi 3 väikest ust on kaetud ruutkalasabamust

riga voodriga. Hoone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt. 

~dölistemaja on pikk ja kitsas kivihoone, millest pool krohvitud 

paekivist, teine pool lõhutud maakivist ja krohvimata. Hoonet 

katab lame viilkatus, räästad üleulatuvad, viimane sarikapaar 

ja penn on viilus avatud, katuse katteks on laast. Avad on kae

tud lameda kaarega, sillused tellistest. Ühtlaste vahedega ase

tatud kitsad aknad on 6-ruudulised. Hoone paekiviosa võib päri

neda XIX saj. II poole keskelt, maakiviosa viimase sajandivahe

tuse piiridest. 

Kaev omab kaevumaja, millest säilinud katust kandnud 4 tugevat 

ümmargust poolsammast, mis laotud pae st ja krohvitud. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Tall (?) on keskmise suurusega kõrge paekivihoone, krohvikatte

ga. Teda on katnud kõrge viiikatus (varisenud), millel külgfas

saadides kitsas astmeline karniis. Hoonel on uksed kaetud lame

d at e kaarte ga, aknad on erikujuga ja suuruste ga, valitsevad ki t 

sad ja kõrged paarisaknad, näiteks viilus. Viilu tipus on väike 

ümaraken. Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist. 

Rehi-kuivati on väga pikk ja õhukese krohvikattega kaetud pae

kivihoone, kus kuivati on rehehoonesse ehitatud hiljem. Hoonet 

katab kaasaegne kõrge ja eterniitkattega viilkatus, algne oli 

samuti viilkatus, vaid lame. Kuivatiruumide väikesed aknad on 

kaetud lamedate kaartega, aknaid on erisuurustes, enamik uksi o 

samuti lamedate kaartega. Hoone keskosas on väike juurdeehitus 

kütteruumile, mis kordab põhihoone vorme ja materjali. Korsten 

on kõrge, tellistest, neljatahuline ning sokli ja astmelise ot

sakarniisiga. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt, täiendatud 

XIX saj. IV veerandil. 

/!l.O 
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~ on keskmise suurusega 2,2 ha ning selgepiiriliselt regu

laarne. Pargi teed moodustavad korrapärasaid süsteeme paralleel 

sete ja ristuvate teedega. On ka ringtee esiväljrutu keskel. 

Kõik teed ei ole alleedega ääristatud, ilmselt osa ka hukkunud. 

Enamus pargist on piiratud madala kiviaiaga, tagaväljak seejuu

res kõrgemate kivipostidega aiaga. Alleed on osalt pügatavatest 

pärnadest, osalt vahtraalleed. Alleedega piiratud ruutudes on 

rühmiti vabalt puid, eelkõige kuuskedega. On neljatahuliste 

krohvitud paekivipostidega väravaid kogu kavatise pikiteljal 

kulgeva tee otstel. Pargi seisund on rahuldav. 

Külastatud viimati 197o.a., pildistatud 1967. ja 197o.a. 
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