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1. Mõisa nimi:

K a s t i

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3. Aadress: Rapla raj., Mär j_amaa

4. Valdaja , kasutaja :

11

k/ n.

Tasuja 11 kolhoos

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepane kud:
peahoon e, valitsej amaja; park koos paekivi st piirdem üüriga.
b) põhj endused:
Kasti mõisa peahoone on suur täiskelp katuseg a klassit sistlik paekivih oone. Ehitatud arvatav asti 19.sajan di algusküm netel.
Põletat i hoone 19o5.aa stal. Hiljem on hoone taastatu d, II korrus
alles 196o.a. lõpus.
Vaatama ta tulekah jujärgse le rekonst rueerim isele, mis kahtlemata vähenda s hoone arhitekt uureet väärtus t, mõjub ehitis siiski
ka praegu klassit sistliku lt range ning piduliku na. Hoone keskrisalii ti aktsente erib kolmnur kfrontoo n, otsarisa liidid on kujundatud veneets ia akenden a. Peasisse pääsu kohal paikneb neljale malmiva lu kansool ile toetuv rõdu.
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Põhiosa s on hoones säilinud ruumide algne planeer ing. Peakorrusek s on hoone teine korrus, saal asub hoone keskel. Tähelepanu vääriva faktina hoone ehitusa jaloole olgu lisatud, et mõisama ja keldrite s on eristata v keskaegn e Kasti vasallil innus.
Viimase vundame ndid ulatuvad osalise lt ka olemaso leva peahoone
alt välja.
Enamus kõrvalh oonetes t on ümber ehitatud . Algsel kujul on
säilinud pikk ühekordn e poolkelp katuseg a valitsej amaja. Oma ehitueliku lt laadilt sarnaneb hoone naabrus es asuvaHa imre mõisa
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valitsejamaj aga. Ehitist võib lugeda peahoonega üheaegseks;
klassi tsistlik kunstistiil annab siin endast märku fassaadi
range ning sümmeetrilis e liigendatuse ningtr; ehitise korrapäraste ning valitud proportsioon idega.
Kõrvalhoonei d seob ansamblilise lt küllaltki avar park.
Esiväljak on ovaalse kujuga ning ringtee ga, peahoone taga asub
osaliselt müüriga piiratud üle 1 ha suurune pargiala. Selles
pargis on korrapärase teedevõrgu :tragmentide näol leida ka
jälgi varasemast

re~laarsest

planeeringus t.

e) fotod:
1. Peahoone. Vaade esifassaadil e.
2. Peahoone. Rõdu malmivalu konsoolid.

3. Valitsejamaj a. Vaade esifassaadil e.
Koostajad:

,,

KRPI peaspetsiali st
mõisaarhitek tuuri alal

J .Mai ste

VAMKI juhtiv inspektor

K. Tilk
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