
10. KÄRDL vabrikumõis (Kertel). üUtlimõis. 

ä.rdla linn, Linna 'SN Täitevkomitee ( ühalepa ldhel 
kond) 

Peahoone on Uhekordne, väga i)ikk puitehitu.s, mis liigendatud 

vaid esikiilj el väikese kinnise rõduga ja hoone otaa:fassaadi 

ehi ta tud maj andu.sruumiga. agaküljel asunud allur rõdu hävi

nud. Hoone vooderdatud laiadest laudadest rõhtsa vood~iga 

ja kaetud viilkatusega, kaasajal katteks eternii t. Jügaed 

korstnad lõ ev oo katustel massiivsel t, lcar.p.iisidega. Aknad 

rühmi tatu.d ebakorrapäraselt, kahepoolega kõrgete akende hul

gas leidub ka algselt kolmepeolseid. Ühel aknal otsafaasaa

dia säilunud aknapealne stiliseeritud eklektiline akantus

lehtedega dekoor, samuti lai pro:fUeeritud piirdelaud. Ehi

tust remonditi ·ka.Pi taalsel t 1971. a., mis muutis ka akende 

ilmet. Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole keskelt pärine

v ak s ehi tu seks. 

Kasutatakse adminruwnidena ja korterina. Seisund hea. 

Kõrvalhooneid arvu.kal.t, paiknevad Peahoone ees asunud pika 

ristkülikukujulise väljaku. tihel äärel (Komsomoli väljak), 

mille teine külg oli hõivatud Kärdla Kalevivabriku hoonega. 

VaJ.daval t oli tegemist vabriku. mi tmesu.gllste ametrllwnide või 

juhtiva personali elukorteritega. Märkimisväärsemed on: 

Ametnike elamud (?): kaks väiksemat võrdlemisi samalaadeet 
. 

ühekordeet puithoonet, keetud S-kivikattega kelpkatu.etega, 

seinad vooderdatud horisontaallaudistu.sega. Aknad kitsad, 

mitte suured, aknalengid eendu.vad kergelt seinapinnast, moo

dllstades raami, aken on seejuures seinapinnast kergelt aan

datlld. Hooneid iseloomllstavad tasakaaluetatud proportsioonid 
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Võib lngeda nx saj. III veerandi ehi tusteks. Ehituste sei

sund on väga hea (äsja remonditud) ning ka.s11tamisel kas ela

muna või admin.r11wnina. 

· amu (?) - ühekordne keskmise suurusega pui thoone<i, seinad 

vooderdatud pastlaudadega, poolkelp katus kaetud kaasajal 

e terniidiga, aknad enamuses .mllud etu.d, algsed on väiksemad 

kahepoolega ja 6 ruud11ga, laiade piirdelaudadega aknad. Hoo

ne esifassaadi vasemal 1iiilärel lai klaasi u.d veranda peaukse 

ees, ust laekub ka lai paekivist trepp. Hoone k11ulub XIX 

saj. keskpaika, seistuld hea. Ehi t11se katusele väljuvad kaks 

massiivset korstent, mis kujundatud profileeri tud kerniisi

dega. Toad on an;filaadsed. 

suvemõis (?) - ahekordne puithoone, kaetud kõrge viilkatuse

ga, mis omab laia, lihtsa rä.ästa ja viilukarniisi. Hoone väl 

j akule suunatud otsa:fassaad kujundatud portikusena, kus 

'- kolmnurkviilu kannavad 4 saledat baasi ja dooria stiililaa

dis kapi teelidaga puitsammast. Hoonet on kaasajal ümber ehi

tatud (aknad muudetud, sammaste vahe ehitatud kinniseks jms.) 

Ehitust võib lugeda XIX saj. keskpaiga hooneks, on rahuldava 

seisundis. 

,!!! (?) - ain11s säilinud kivihoone. Uhekordne, väike, kuid 

kõrge kivihoone, krohvitud välisseintega, kaetud kõrge viil

katusega, mis räästa iseloomil arveatades oli al.gsel t S-kivi

kattega, kaasaJal laast~attega. Omab lihtsa profileerin~ga 

räästakarniisi. Võib lugeda XIX saj. III veerandi ehitllseks, 

on rahu.J.d avas seisundis • 
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Park kiillal t autU" ( 3, 5 ha), vabakujulise planeeringuga - . . 
tähelepanuväärselt tiheda istutusviisiga kodumaisteat leht

puudest puistu. Domineerived rür~iti tammed, kuused, saared 

pärnad. Eksoote: pöögi punaselehina vorm, hõbepappel. Rel

jeef tasane, väiksel kõrgendikul mälestusmärk 194l.a. siin 

hu.ka ud 34 nõukogude kod anikule. P a:rg:l. piires asunud väike s 

rootsi kalmistut tähistab aks säilinud metallrist. Seisund 

hea. 

Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud 1971. ja 1974 
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