
22. V .!-KASTI õis (Al t-Kasty). Rü.iitl1mõis. 

är j amaa kl , "!asuj a" kolhoos ( Märjamaa kih lkond) • 

Peahoone on suur ~ahekorruseline kivihoone keldriga kogu hoone 

all. Hoone on kaetud kõrge katu.se a, mis omapäraselt esifassaa

di st aadatuna omab kelpkatuse, tagatasseadis aga poolkelpkata

se. Selle tingivad esif'assaadis eendatud kü.lgrisaliidid, .mis 

eenduvad ka otsaf:assaadides fassaadi keskjoonel. Räästa- ja 

pool viilude karniisid on la· ad, 'blgeval t eenduvad ja profile eri-· 

tud. Esifassaadis eendatud külgrisaliidid on kaetud madala kolm

nurkviilu a, mõnevõrra eelmistest laiem kolmnu.rkviil on ka hoone 

keskteljel, kus tema all alakorrusel sein pind rusteeritu.d 

Kolmnurkviilud omavad räästakarniise sama profiili a ku.i põhi

hoone!, vaid viilud e alu.aed karniisid on mõne'V6rra kitsamad. 

Hoone peakorruseks on II korrus, lola aknad an kitsad ja "V"J.ga 

kõrged, 6-ruuduJ.ised, alakorruse aknad on samuti. kõrged, ku.id 

U.lemistest siiski madalamad, 6-rttu.dulised. Esi- Ja tagafassaadi 

keskteljal on ) teistest veel kõrgemat akent teisel korrusel, mi 

kaetud kõrge kaarega. Nei t keskmised aknad on uks-aknad, mis 

avanevad rõdttdele. Tagafaasaadis see ei ole säilinud, esiküljel 

a a on see kolm.e akna l.aiu.sel t lahtise, konsoolidele toetatud 

rõduna. Konsoole on neli, need on val tud metallist ja o aved 

väga rikka histori tsistliku dekoori .. Nad on voluudikujulised, 

kaetud akantuslehega, omavad samasuguse dekooriga karniisi .. Vo

luut toetub konsoolikesele, mis k~istatud habemiku mehe maska

rooniga, kansooli otsal on plokk, mis kaunistatud samuti naise 

maskarooniga, külgedelt rosettidega. Rõdu rinnatis on kaasaegne 

.metall.ääris. Kiilgr:Lsaliitide pind on esifassaadis samuti lii en

datud. Siin on seinapind kahe korruse kõr~selt taandatud suure 

petikuna, mis korruste vahel poolitatud vahevõöga teise korruse 

aknalaudada joonel. Seda toetavad alakorrusel kaks. doskaana or

deri poolsammast ( v sakpoolsel risaliidil on sammaste vahel uks) 



fe1sel korrusel on petikus suur kolmikaken, kus akn·vahed taas 

täidetud doskaana orderi pool ammastega. Kiilgmised akn d on kit

sad, Uhepoole a, keskmine a a kahepoole a ning teda lõpe.tav se ·

ment lõiku.b seinapinda iilalpool peti.lm äärt. änapäeval on se -

mendiosa t astatud petikuna (kinni mü.üritud). Aknad pai tatud 

il.htlaste ahedega, vaid ta afassaadis äärmised on teistest vähe 

eraldatud. S a on esifa saadie äär iste akendega enne kill isa 

lii te. Ka lakakorrasel o oln11d tube hoone otstel, mllle 't'al.gu.s 

tamiseks on pooniil.u.des aJ.wnis e korru ee akende kujuga aknad. 

Esifaas adi tuael on sü.mm etriliselt 3 väikest segmentak t 

laka val stamiseks • 

.Rllwnid on hoones antilaadaed. ~aal a ub hoone keSkel. Hoon 

keldr wni e jao'b.le on aga vasakul tiival ja keskosas ebakorr -

pärane. Siin on ka korrapärast la.medat ~a 

de ta a eb 

massiiva • 

arrapärased kaaravadega aknad~ eldri.JIUü.rid on vä 

eed av ja mUUrid ku.lllll ad ke§kaegsele Kasti va-

salll.linnusele, mUle vund · endid 111 tu vad osalt ka olemasoleva 

peaho e alt vasakul tii al hoo ta akü.ljel välja, kus .muru

katte all .m.üUr irii ed jälgi tavad .. 

See a on hoone ( .a. kelder) klassitsistlikus sti~lis ehi-
~ tu , ilmselt juba nx saj. II veerandist. a põletati 19o5.a., 

taa tati osalisel kohe peal.e seda, · teine korrus aga alles l96o 

a. lõpu.s. Eklektiline rõdll võib pärineda llX saj. lõpust. Hoone 

on kasutusel admin • .h.oonena ja heas sei undi s. 

!õ;rvalhooneid on suurel hlll al, nad paiknevad põhio as peahoone 

ees ning m.oodllstavad reeglipärasaid funktsionaalseid rühmi. Osa 

hooneist reaatatud maanteele. Ollllise ad o • 

Sepikcd a on keskmise suurusega krohvi tud paekivihoone, mis kae

tud laas~tte a viilkatase a, sellel kitsad pro~ileeri~d rää 

takarniisid, viilu.d on seejuures Qstlaudadeat. Hoone väikesed 

aknad on ki11sad, 6-ruudulised. Hoone Uks otsafassaad on 1 en-
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datud anttemp11na, kus asesikus 2 doskaana orderi sammaat. 

oone võib pärineda XIX saj. I poole keskelt või lõpus • 

_u (?)on väike, krohvitud pe.ekiv1.hoona, .millel madal kelpkatus 

kitsalt üleul tuvate räüstaote u, katteks eterniit. Hoone esi

küljel on lai, lamed kaare a uks. Ehit11s võib pärineda X saj. 

keskelt. 

Kuivati on väike krollvimata kaheosaline paekivihoone, mille mõle .. 

.rnad. osad eral.datu.d tulemüüriga. Esimene pool on ü.b.ekordne, teine 

kahek<n'dne. õle ad pooled on kaetud viilk .. tuaega, katteks ter

nii t, millel üleu.latuvad rääetad. Avad on kaetud lamedate kaar

tega, aknad seejuures on väikesed, 12-ruudulise • Viilus o ka 

ümaraken. Sale korsten tõuseb tul.emüüriat, a on neljatabulina 

ja lõpetatud astmelise profiili a karniisiga. Hoone oib pärine

du XIX saj. II poole keskelt või IV veerand 1st. 

Ait on pikk krohvitlld paekivihoone, mis kaetud laaatuk tte a -
{osalt eterniit) poolkelpka~ee a. Sellel pro~ileeritud räästa-

ja viilllkarniis. Hoone esikiil on taandatud, räästast kannavad 

kiilgedel pikendatud otsaseinad, ulualuse ees on aga 6 saledat 

doskaana orderi sammast, millede sambatiivi on paisuttlsega. Osa 

samba vahedest tänapäeval kinni ehitatud 1 udseintega. I oonel 

on hästi tasakaalustatu.d p:r-opor t iooi.id. See klassi taistlikus 

stiilis ehitus oib pärineda XIX saj. I poole keskelt või II 

veerandist. 

ali tsej ama,j a on pi iihekordne kr oh i tud paeki Vihaone, mis ka e-• 

tud seinte t kõr ema poolkelpkatusega, katteks et rniit. Rääst 

o.m... ad profileeri tu.d karniise, samad ü.mbri tse ad k pool ville. 

Hoone aknad paiknevad ühtlaste ahedega, on kitsad, kuid kõrg d, 

6-ruudulised. Esitassaadia äärtel koln dad aknad on liidetud 

ustele kül edel. Uks on akendest kõr em, kaetud segmentvalemiku-· 

a. Hoonel on mõned massiivsed korstnapiibud, mis lõpet tQd ast-



~1iae karniisiga. Hoonet õib lugeda peahoonega samastiililis ä 

seks ja -ealiseks. 

Tööliselamu on pikk ja madal krohvitud paeki ihoone, mis· kaetud 

poolkelpkatuseg , katteks laast. Omab kitsalt üleulatuvaid rääa

taid. Aknad on väike s ed ja ki ta ad, 6-ruudulised. Hoone VÕib ä

rineda XIX aj. II veerandi at. 

Laudad-tallid mocrlustavad korrapärase booneterü.hma, kuc dominee

rivad iiks sa.ur tallihoomt (?). See on pikk, krohvi tud paekivi

ehitus, kaetud poolkelpkatuse!a, millel katteks laast ja eter

niit. Omab profileeri tu.d räästa- ja viilukarniiae. Hoone Võib 

olla XIX saj. II veerandi ehitus. Teine domin~eriv hoone on 

lau.t, mis säilinud varemena. a on krohvi tud paekivihoone, ida 

kat is poolkelpkatua. vad on kaetud lamedate kaartega otsa

fassaadis, külgfassaadides on väikesed, nelinu.rksed aknad. 

Hoone 'VÕib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Tõl f;lll.krikuu..r- töökcxl a (?) on suur paeki vihaone, mille se 

nad kohati kaetud õhukese krOhvikihiga. Hoonet katab viilkatQs 

ü.leul.atuvate rääetaste a ja. l astu.kattega. Hoone nurkadel. esi

neb väga laia nllr gal.iaeen • Lisaene on ka mõnede akende vahel. 

(laia. ja k1taaid), üks lai liseen on ühee otsafassaadis keckel, 

ulatudee viilukolmnurga tippu. Hoone esif'assaadil va.semal t11-

V!>~ on seinapind kergelt taandatud, moodustades kit a tll.ual.tls • 

Akn.-.d on suured, asetatud estlaseaadis paariti. :Ehitus -võib 

pärineda XIX saj. lõpust. 

,!{@.rJ aköök (?) on kõrge ü.hekordn krohvitud paekivihoone, .mis 

kaetud kõrge Viilkatusega, katteks eterniit, sellel laialt Ul -

ulatuvad räästad. Leidub pea ruudukujulisi, 6-ruudulisi aknaid. 

Hoone VÕib pärinad XIX saj. l.õpust. 



Park on suu.r, bajudes Jtõr'Valboonete vahele. sivä.lja.k on ovaal

se kuju ja ringtee a, aiasesõit toim b küljelt. iase õidn 

ja ma tee poolne par io a tiheda i tu·liusviiai a aba park. 

uhoo.ue ta a a ub osalisel· mü.ü.riga piiratud üle 1 ha su une 

par aJ.u, ille uumik s oli pea n linUI·kne hi aed ü.gata c:t

teat e1upuudeat hekkidega ja regulaarsete kujWldiue a. y:·ljak 

o timbritsetud tihedapuistuga, kus pu.ud vabalu~j liselt :rühmi

taud: pärn- t -kuusk. Sell~ par~ia o. leida ka j~l i va

n ast re ulaarseo:~t p :;u gist, korrap}·,... ase te~ evõrgu :fragmen tide 

näol. Lii 1lisel t park lihtne: o kodumaised arukaak, tamm, 

kuusk, pärn, vaher. Eksooti est leidub alpi eedex.mä.u.,, llobu-

k· s tan, elupuu, euroopa ja vene lehis, 'Val.ge mänd.~ hõbeh ab. 

"Palju on dekoratiivpõõsaid, eriti enelaliike, lü.üts uulii' e ja 

sircleid. Park sul eb peahoone maastikku. 

Parei seisund on rahu.ldav, ääreal del halb. Park tervikuna 

1-ahjustatud. elupuudest klljundid on älja kasVallUd ning nende 

algne arhitektum· r&skelt määratav. 

KülastaU4d viimuti l97o.a., pildistetud 1966. ja 197o.a. 
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