
35. KASTI mõis (Kasty). RUütlimõis. 

Kuressaare k/n, Kaarma kolhoos (Fü.ha kihelkond). 

Peahoone. 

Keskmise s~urusega kahekordne, väg~ keeruka liigendatu

seea kivihoone. Kannab kolme selgemalt piiri tletava ehi tlls

perioodi jälgi. Hoone ·tu.wn.iku moodustab kõrge, massii·vsete 

müüridega ja väikeste akna~v2rlega lei, poolkelpkatusega vana 

hoone, mille all asus ristvõlvidega kelder. Algse ilme säili 

tanud ainult hoone üks otsafassaad . ulejäünua kolm fassaadi 

on saanud hilisema ümberehituse tulemusel keskxisaliidid 

(ees- ja tagakdljel) ning risaliidi ühele küljele hoone tei

sel otsal, kus asub a peauks. Selle ümberehitusega on hoone 

saanud rekonstrueeritud fassaadidela väga kvaliteetselt ta

hulud ruidkivist ebisraamiga akna- ja ukseavad . Aknaid on 

kõige e:rinevama suurusega - nelik- ja kolmikalmad, suured 

kolmepoolega ja ka kahepoolega kõrged kitsad 4-ru.u.duga ak:

ned. Aknaavadega anuloogiline on pv~t·lt tahutt1d dolomiit

plokkidest lihtsa .Pro fileeringnga lai raidka.rni.is (ainult üm 

berehi ta tud osal). Kõik eendu.vad risaliidid omavad krepi tud 

karniisidega kolmnurkviile, milleue väljbl väiksed nelinurk

aed aknaavad.. Historitsistliku. stiiliga on lahendatud pea

uks rikkalikult klljund&tud tahveldisega. Peaukse ees kivi

·ti·ep J, mida katab peentel metallsammastel stiliseeri tud se

pisega dekoreeritUd (lilled, spiraalid) väike Plekkkatusega 

rõdu. Kogu ehitust katab lamedast katusekivist kate. 

lmas ehitusperiood on li$anud hoone esifassaadile 

poole ehituse laiuselt vru1emikku keskrisaliidist k~ ots-

fassaadini äitva kahekordse kivipalkoni, mllle alakorrus 
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oli kujundatud s urte lamedate kaarsillustega, klaasitud 

avad ega, teine l ... ori u.s {;,a a:va tlld, ro1t.eanis tiili 1.mi te eri va te 

raskete ü.marsam.mastega. ( 3 tk) ja kolmveerandsammastega ( 2 tk) 

Samb&d kannavad kõrgeid kaarsilluseid. Kogu palkon teoatatud 

kv ali teetsel t tahu.tud raidkivid est. Alakorruse sein ja kaa

red laotud jõulise rusteerin~ga, teine korrus puhtalt lao

tud pinnaga nelj atahu.l.istest plokkidest. Luhtise :cõdu.osa rin

natist ääristab ü.maraks tahu.tud lai karniis. 

Hoone siseruumide planeering ümberehituste tõttu. eba

reeglipärane. 

Kaas&j al on osa evasi.d kinni müüri tud või sllletud lau

dad ega. 

Ehituse 9õhiosa, mis kujutas väikest kuid kõrget pool

kelpkatusega hoonet, mis pärineb XVIII s&j. lõpu.veerandist. 

Teine ehitusperiood võis toimuda XIX saj. lõpul või viimasel 

sajandivahetuAel, viimane aga toimus juba XX saj. alguses. 

oone kaasajal maha jäetud, kuigi seisund r8.huld av. 

.Kõrval.ho ju, millest su.ur osa sä11unud, kuigi suures-

ti ümber ehi ·~atu.d kujul või lngunemas. Iu'7ipakkuvamad on: 

h.:!..1:. ~äilunud osa .ü"'Ti 1ooncst, .millel väga väiksed pilu

aknad, uksed uga tugev~test ~ruasidest lengidega ja kalasab~ 

mQ~tris laudistusega. Seinad krohvitud, katusekate pilliroog. 

Võib olla tegemist Xl saj. alguse või veelgi vanema {pea

hoonega üheealise) eh·tusega. 

L.?Jldad., mitte su.u.red, paigutatud L-tähe kujuliselt, 

jättes avatuks seega k~helt küljelt hooneatatud hoovi. Kaas

ajal remontidaga moonu~atud. Algne on krahviga viimistletud 

välissein. 

2 aiamaja. Väga omapärased tornikujulisad ruudQkujUlise 
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põhit laaniga kahekord~ed kiviehitused, võrdlemisi väikeste 

ak.na~.v ede~ e n· g alwnise korruoe tasandil mõningate hilise

mate juurd ehi is ega. ein d väljasv krohvi ud, katuselat

teks tsinkplekk (algne kate), mis toetub laiale tuulekaatil 

i tu ed raskesti da eeri tavad, kuid k:l.ndlasti vanemad 

{välj· va'tud pl kk-k us) kui sajand. ··ks tornidest 

m~~ jäetud, Leis kasu Q akse majandusloonena. õlemi sei-

sun halb • 

. .._.! mitte suur kuid tihe, aba pl.sneeringuga puis'tuga, 

mis jä ab peahoone iihelt kiiljelt (paJ.konitega fassaad) 

vüljruruga uvatuks ehele tornitaolisele aiamajale. Isolee

rib iheda kuJ.issina peahoonest m j du hooned . Puistu kodu 

m-isuest lehtpuudest (vaher, saar). Park maha jäetud, risus 

tatud, väga halvas seisundis. 

Kiilastutud ja pildiatatud 1973 • • 
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