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Köite koostamise t vatsid osa: 

I pe etsialist i aarhi ekt~uri 
alal., ajaloolane 

abariiklika Arhi ektuurimälestiste 
Xai ts In pekts1 oni van. ener 

llärku.e: Et epaneltu.d on ko atud rajooni 1, kog11 

töö mah 1.5 köide • 

J .Kaiste 

X. Tilk 
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1. Ee (S a • • • • • • .. • .. • • • • • • .. • .. • • lk. 4 

2. Kassari mõis • • • • • • • • • • • • • • • • • • lk. 6 

'· Putkaste mõis • • • • • • • • • • • • • • • • lk. 7 

4. Soonlepa mõis • • • • • • • • • • • • • • • • • lk. 8 
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E ssõna 

Käesolevaga esitame abariiklikn Arhitektuurimälestis

te Kai ts e Inspektsioon1 ja Xu.l tunrimäl. atiste BPI koostöö

na valminnd ettepanekud Hiiu.maa raj ooni mõ1sa.arh1 tektu.ur1 

r11klikn kaitse alla võtmiseks kohaliku täht~ ega ehitus

mäl.estistena. Kaitseettepanekute vormistamisele eelnee ri

da eel töid. eist ma.hllks.maks tuleb pidada EISV mõisaarhi

tektuuri inventeerimist 1976-1978. aastatel. ln'Yentee.rimiseJ. 

laekwmd materjali ( mõisaankeedid, aki tsid, fotod jne. ) 

põhjal selgita 1 välja väärtuslikum osa ni etatud eb1tus

mä.lest1ste lõigus. Järgneval. t viidi raj ooni esindaja osaVõ

~ läb~ provisoorselt kaitseettepanekutee fikseeritud mõi

sata kohapealne Ulevaatus. Selgus, et Hiiumaa rajooni ette

paneku ee esitatud 5 mõisast väärivad riikliku kaitse alla 

võtmist 3 mõisaansamblit (resp. tiksikho et). 

ime tikku. kantavate mõisata kait e alla võtmis täps -

põhjenduseel 

U.ksi.kh on kait 

eitatakse koo ettepan~tega ansambli VÕi 

alla võtmiseks allpool. Siinkohal olgu 

vaid nimetatu.d, et kait e all.a Võtmise põhjendused on väga 

m1 Sllgused: arhitektuuriaj al..oolised, kultuuriloolised, 

aj al.ooliaed (näit. kui mõis on seotud r volu.teiooni ja Suure 

Isamaasõja siiDdmusteg~ mõisas on siindinud Või elanud tuntud 

iihiskonna või kUltuuritegelane). Kui peamõisata juures üks 

pe isi põhjend ei on arhitektu.ur1ajalooline väärttLS, kaa 

ansambliliae terv:Lkll, stiili, dateeringu või arhitekti tõt

tu, si1 abimõisata osas on selleks ageli abimõis kui se

nini igasuguse t arhi aktuurikäsi tlusest välja j äänu.d arhi-

tek uriansambli unikaa.lsus. Uksikhoonete osas on pWitud 
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Võ alilm.l.t aka aalselt eri hooneliike regi treerida ja 

kaitse ttepanekute :tiks erida. Arvesse V6etud ka iga 

hoone positsioon es 1 S ehituspärandi illd Udis ja 

mõi a kui a asul.a ajaloolises ning aaetiku.lisee i llat

ioonia. 
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J.. õiea nimi: 1: a s s a r i m õ i 

2. isa liik• pe õis 

;. Aadress: Hiiwnaa rajoon, Käina !r/n. 
4. aldnja, kasutajad: ttSõpruse" kolhoos, kärneri.ot..ja era

valduses. 

5. Kaitse al.la l;)etavad hooned: 

a) et ep on k.u.d: 

kärnerimaj a koos par gl ja piirdemUUl: iga 

b) põhjendu ed: 

· s 1 J.o uskait e al.al paiknev mõisaansambel oma.b 

head sidet ü..lllberkau.dse m e tilmga .. Vaatamata. e.l-amjku õis~ 

hoonete hävi.mi eJ.e ilmeata p k ja viimas Umbri tsev p e

kivimiitir nii J.ooduskaitse al.a kui ka naabr11ses as11vat Riiumaa 

kodu.J.ooma.u.seumi. Liaalt .mi.J.jööväärtuoele on pargi piirdemüttri. 

osana eksisteeriv kärnerimaja hu~ipakkuv ka erihoone ü.ü.bina. 

e) fotod (n1mestik): 

1. Kärneri maja 

2. Aia pi.irdemiiür (taamal kärnerim· a). 

;. Aia piirdemiiü.r 

ooetaj ad: KRPI easpet ial.l.et, 
kunsti sj aloolane 

an.ine ner 

J. ai t 

J:. Tilk 
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1. Jmise. nimi& P u. t k a s t e m õ 1 s 

2. õisa liik: peamaia 

3. reas: Hiiwna rajoon, Xä.ina Jr/n. 

4. l'aldaja ja. kc.EU "'jad: Putkaate ovhoos 

5. Kaitse ullo. vaat ved hoQned: 

a) et epaneklld: 

Peahoone, sõ1dllho uate tall-tõllakuur, taoliste maja, 

ait, kelrle 

b) põhjendused: 

Hii~-Su.uremõisa kõrval. on Putkaste paremini säilinud 

mõisaanaambliks Hiit~aal. TähelepanQ väärib p eheone esise 

vä.ljakn kujundus. õ1sa kõrvalhooned: eit~ tööliste maja, 

sõiduhobuste tall j .... kc·ldiZ.~- mood s avad tihtae väljakut pii

rava hoone tere'=' .• Xa.a:ristwnotii vi kasutamine kõrvalhoon te 

kujundases on sobivaks e~tsendiks asile tõs a peahoone ar

hitektuuris peituvaid väärtu i. Oma hiliakla sitaistliku vor

mikõne, tasakaalustatud proportsioonide ja de ailidega. on 

peahoone iiheks 19 .. sajandi arhitektuuri ilmekaks näiteks Ees

ti saart~l. Tllhelepanu vääriv ka peshoo.ne keldrii. 

e) foto (nimest1k): 

1. Peahoone 

2. Kõxvalhooned 

4. Sõidu.ho llste tall-tõllakllur. 

ostajad: KRPI peaepetsialiat, 
kunstiajaloolane 

van.insener 

J .Jia.iste 

K.!W.]J: 
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Soonlepa 

2. Mõisa liik: karjamõis 

Jn õ 1 s 

3. A. re : Hiiwn.aa rajoon, Pühalepa ~n. 

4. ald a, kaalltajad: Pu kas e aovhoos, magas1ait eraVal.dllses. 

5. aitse alla võetavod hooned: 

a) t epanekud: karjalauäand (1854-55), tõtlhobuste tall 

(1855}, viinavabrik, viinakelde (1854), rehi, moonakat maja, 

b} põhjendus d: 

reronn paiknev atikivid. s- voJ.geid piirdeid mavate 

hoone· egu .mõisaw.sambcl or.. ncmo.i a"l ju.b tu aJ. • t:J'hel, kind

lalt da eeri ·· u ajavcllemikul välja ehita-:;ud ans bel palalb huvi 

nii oma plancer:tngu.l k.ui ka hoone·t a.rhl.~ektu.u.rilt. Uhtlasi 

on Soo :.le a üks kõig pure · i säi.l. u. karjamõi a ansambli

te-s.:v esti. • Tähe-epanu. vaärib p i "" moon · t aja. Soonl.epa 

gasiai t on ait .. u.s ~ilinlld 

e) fo od (nimestik): 

1. Vaade mõisasnsa.m lile ka ut. 

2. Viinakelder 

:;. Rebi 

4. agasiai t. 

Kooata;) ad: KRPI peaspe sie.liat, 
kunstiajaloolane 

van.insener 

l.iwna • 

J. a1ate 

• i.lk 
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