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HIIU·AA rajoon 

Alllaeka võttes A.Richteri väljaannet "Baltische Verkehr 

und AdressbUcher" Band 3, Eatland (Riga 1913) asus HiiumQa 

rajooni tänapäevastee piirides 22 mõisa, neist 9 riiU.tlimõisa 

(Rittergut), 6 kõrvalmõisa (Beigut), 4 kirikumõisa (Paate

rat) ning 3 nn. "Landstelle' t•• . Peale eelloetle tu te paiknee 

Hiiumaal 7 karjamõisa (I of'lage), millised aga käesolevas 

töös käsitlemist ei leia. 

Ulevaates kirjeldatakse kokku 19 mõisa, käsitlemata 

jääb 3 mõisa, neist 1 mõis on lülitatud 1975.a. koostatud 

arhitektuurimälestiste nimistusse ning ei vaja käsitlemist 

käesolevas ülevaates, 1 mõisa asukohta ei ole õnnestQnud 

kasu tada oleva kaardimaterj ali alusel määrata, 1 on külas

tama ta. 

Kirjelduses on antud mõisa kohal asuva usundusa täna

päeval kasutatav nimi, ( •.. ) sulgudes mõisa saksakeelne nimi 

eelmainitud aadressraamatu aluoel. Samuti tuuakse ära mõisa 

asukoht kaasaegse ncL. inis tratiivse j ::..otuse ja maavaldaja 

järgi, ( ••• ) sulf:udes allpool aga jaotus kihelkondode alusel 

Iga mõisu kirjelduse lõpus tu~akse aasta, millal üle

vaate autor vii.n:ati rnttld mõisa kül· .. stas ja pildistas. 

Vaadeldlld 20 mõisc. peahroroat on aäilu.nud 6, säilunud 

osaliselt või tugevalt ümberehitatult 4 mõisa, hävinud on 

~0 .mõisa peahoone t. 
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Hiiumaa rajooni mõisata nimistu. 

1. Aadmaa 

2. Emmaste kirikumõis 

3. Emmaste 

4. Emmaste-Ku.riste 

5. Kassari 
.• 
~ 6. Kõrgessaare 

~ 
7. Y~rgessaare-Viscosa 

8. Yiliina kirikumõis 

9. Kiir d la 

10. Kärdla vabrikumõis 

11. Loja 

12. Lt.u.ka 

13. 01,j aku 

14. Orjaku-Kuriste 

15. Partsi 

16. Putkastc 

17. Pühalepa kiriirumõis 

18. Retgi kirikrunõis 

19. Soonlepa 

20. Suuremõisa 

21. Voem.la 

22. Villivaila 
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1. A1J.) mõis ( Ahdma). Rüü.tlimõis. 

Käina k/n, "Ühendus" kolhoos (Käina kihelkond). 

~§hoone hävinud. rohta tähistab kõrge rusu.kuhil. Võib järel 

d~da, et hoone oli väiksem kiviehi us. 

Kõrvalhooneist säilunud vaid üks kaheosaline majandushoone, 

mille ühel otsal. eluruwnid, teisel ait(?). Hoone on massiiv 

ne ühekordne kiviehitus kõrge kelpkatusega, kaetud kaasajal 

eterniitkattega. Räästakarniisid puuduvad, seinad krohvitud. 

Elamu poolel väga väiksed, kitsad aknaavud, Qida poolel ük

sikud väiksed piluaknad. Elamus mantelkorsten, mis väljub 

katusele jõ~ise ehituselemendina. Hoone võib pärineda XVIII 

saj. l.õpust. Seisund hea. 

!~ väike, erilise kujunduseta, hõlmas tiheda puis~a tee

ristil asuvat peahoonet. Teeristil võis olla mingi pargi 

paviljon. 

Külastatud ja pildiatatud 1972.a • 
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2. • . STE pastoraat (Emmast). Xirikumõis • . 
Emmaste lr/n, Emm ste haigla (Emmaste kihelkond). 

Peahoone on ühekordne keskmise suurusega paekivihoone, kae

tud eterniitkattega viilkatusega. Lihtne, liigendamata hoone 

omab vaid otsviilus korrust eraldavat dekoratiivset vahevööd 

ning suured kahepoolega aknad on ääristatud laia kroh itud 

ehisrae~ga. Lekas hoone otstel 2 tuba, mis avanevad otsvii

lus laiade, madalata kaartega a.kendega. Aknad külgfassaadi

des Vt:...bal t rü.hmi tatud. Peauks hoone kirikule su.Wlatud ots

fassaadil. Omab kõrge kivitrepi, mille podestil kinnine, 

klaasitud puitveranda viilkatusega. 

Hoonet võib lugeda XIX saj • keskelt või vii.mase veeran

di ebitQseks. Seisund hea. 

Kõrvalhooned mõisa Eiide.rnikus Plluduv&d. 

Park piirab avara vabakuju.lise pu.u.dermgiga peahoonet ü.mbri t 

eevat aeda. Vahetult hoone ü.rnber rikkalikult madaJ.amc.id ja 

poolkõrgeid dekoratiivpõõsaid. Kodumaistest lehtpuudest parlt 

sulab vabal. t kiriku· ümbri taeva loodusliku põlismännikuga. 

Seisund hea. 

Külastatud ja pildiatatud l972.a. 
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; • ill1:ITr STE mõis ( · ast). Rülitlimõis. 

E::nm ... ste JVn, En.mu..,te 8-ld . kool ja Emmaste kolhoos 

(Emmaste kihelkond). 

!cahoone kodanl~~ perioodil ümber ehitatud kahekordsek 

ktiasae se s ~oolihoonehs, mille alakorrus pa.ekivist, teine 

korrus pu1tsõrestikseinaga. lumise korruse äljaohitamisel 

on asutatud algse mõisahoone kiviseinu. Umberehituste ula

tuslild~se tõttu ei ole võimalik möisa peahoone ilme kohta 

teha jbi.reldusi. õnin aiJ. ondmeil rajati hoone 1866. a • 

Kõrvulhoon~ arvukalt, kuid paiknevad erilise süste mita 

p&rgi äär el või kaugemal. aldaval t kaasajal iimber ehi ta tud 

ja algne otstarve .muudetu.d. Tähtsamad on: 

_ ·öli~~emaj~ - ühekordne madal rõhtpalkhoone, kaasaj voo

derdatud rõhtvoodriga j & kaetud laastukattega viilka u.sega. 

Hoone varast pfu"i tol tähistab tema keskosas asuv man elkors

ten, mis omab katuse kohal masaiivae, karniisidega korotna

pitsi. Seisund hea, kasutatw~se korteritena. 

Laut - suur paekivist klassitoistliku iseloomuga Y~jundatud 

pooJ.k lpkatu.~.,ce ( ulgoel t ka""saj W. la •. stu.k ttega viilka us) 

ehi ~ua. il viilus lihtoud jõulise profilee-

ri .. gu6 kurniisi . Seint..d krohvi tud. 1\lnduval t kaasajal. ümber 

elitt~~ d. ~.lbn, Ehi .. us -'ürincb XIX D=· keskelt VÕi esimesest 

poole ·. Seisund rul:ul.d (.4v. 

it-kuiva i - su.ur kaheosalin L- tihe kujulisel t paigutatud 

massiivne kivihoone, mille kahekordne kuivati osa võib olla 

vanem. uelle seinad krohv tcga, aknad väiksed, omab ka~s

ajal eternii attega viilkatuse. KU1vatil kõrge, erakordselt 

massiivne, karniisidega kujundatud korsten. ida pool laotud 
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tabumata aaki idest, osa faasaada krohvi tld, omas algselt 

poolk lp~a t1 e, is kaasajal asendattld eterniitkattega viil

kattlsega. See osa võib pärineda XIX saj. II poole algusest. 

Hoonet rekonstrtleeriti l972.a. 

Park mi eosaline: 1) peahoone ümber vabaku.jt111ne vb.ike perk, .. 

mis äikese rino äljakug' peahoone es jätab hoone a u~uks 

maas ikku. Pt1iatu koosneb Val.Ltraist, papleist, saartest ju 

ho~u.k staneist. Kooli aga p"'mo ElUurepär(;j.st jugaouo.eksem.Pla

ri. Pargi piiril v<:na peahoone astlkohta tähistav mgdal vare • 

PE.rgi küljel csuv s vilja tluuiaa tiik saarega keskel. 

2) Vilj &">uuuia nga tee ä.ä.res paiknevad nn. 11 vaLtraaed 11 

ja 11 tar:uneaecP', mis rajatud nimetatud 11ikidest, täiendatud 

hobu.k s tani tega, isttltattld viimasel saj andi vahetusel. Sei-

sund hc~. 

Klil atatud vi· ti 1974.u., pildiatatud 1972.~. 
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riote). Landstelle. 

:.anmaste kolhoos ( • 'll!'l~ate kihelkond). 

I.7.5 sa a ukohta ei o e õnnestunud k .. "ldlaks r:1äära a • 
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5. KlSSARI mõis (K.tssar). ü.ütlimõis. 

Käina k/n, ''Sõpruse" kolhoos ( "iihale a kihelkond). 

Peahoone hävinud tule ahju& 192(.~. Oli kookmise suurusega 

pui hoone. 

õrvalhooneist alles vabes , pai esid VÕrdlemisi reeglipä

ras es r.. ades, kas varem is voi ausajal ümberehita tud. 

!ali sajamaja - suur ühekordne tuulekodadega liigendatud pae

kivihoone kõrge viilkatusega, kaetud kodanlikul perioodil 

plekiga. Välisseinad krobviutd. Omab kitsaid kõrgeid aknaid • 

Hoone võib pärineda XIX aj. II poole viimasest veerandist. 

Hoones I.iiumaa koduloomuLlseu.m ja teised ametruumid ( sidekon

tor jt.). Seisund hea. 

Tuulik poolsaare kõrgemal kohal eeljt di .ul. On paekivist 

lihtne kooniline hollandi tuulik. Säilunud vaid :mäürid. 

Trii]hoonc vrxcmeten , paekiviehitLs, millele liituVad aedni

kll elam.c. ja aeda piirav kõree peekivist .ringmU.ür. Viimaees 

suured 1- eda a[.rsillusego kaetud värava vad. 

it on ellurem paekiviehitu iilkat oe a ( aasajal eterniit

k""' et;u), omc.s ki sa kivi ;laatides t 80tud karniisi ning pe

otaviilus. Hoonet õib lugeda s~~ealieeks valitseja 

mujutia· Seiound h·lb. 

~oli suur ja pikem poeki ihoone, mille seintea leidus 

(kinni laotlld) madala kas-avaga uksi. Ulatuslikult ümber ehi

tatud. 
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Park üsna suur, ku.id maj&ndushooneist liigendatud. Rajatud 

vabade puu.degruppidena, vuid mõisa südamikku suundub ieht

puuallee. Peahoone PLikn ...:l aVttra esiv~ ljaku ääres rinnakul, 

poolQV' twna muasti u. ~l-uku ääreal~d olid liigenda ud 

hästi vuli ud p tttde[.rUL t>i&egt.. ~cisw~ hulb, park täiesti 

me ·~s it.; tw .. Li. • 
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(. Xõ ( llohe.uhol.m). ii tl.imõis. 

Luuka lr/n, Kõrg saare olhooe ja Hiiuaa Xal 

n t (Re1 1 ki elk nd). 

eahoone on havina , lammütat1 1972. t iiaased are ed ta-

san a i 1 '"/5. a. hoone ol.i suurejooneline U.hekordne paidust 

barokkehi s, ~le õhikor usele l1i~us1d esikaljel kak 

ltü.lgrisal. J.thoonet. ii.mas"es aseteesid algi VÕ sad 

ALantelkorstnad karnil. 1de a .k.u.JWJdaiu.d koratnapitsiga. Bagu 

näh-w.s vundamendiriismeist om • ehi Us esiltU.ljel 1 a z-Gd~ 

väljaehitus oli ka tagaküljel. tast võia lugeda XVIII saj 

keskelt parinev s hoonek. . 

~.!:! hooneid arYUkal t, paiknevad Jt es rilhllaa: vaneasd an

sambliliaelt e ivälj aku kü.lgedel, :aooremad maette rtibmana 

Vl.inava.brilal ltmber. Oli.Üisemad on 

Ait - on suur kaheosal.ine m ss11vne ivi oo e, allle oaa4 

duteeri tud. anem selgepiiriliselt barokne hoone .raja'bld 

1787, .m:Ls raiu ud a1dallk:se lllkulti isse. Uks aidaustest ltaet 

kõrge kaarsillusega, omab lukukivi ning t, umivöõd meenRta

vaid plaate ka~e aJ.l, eine uks lam da 1· inja krohvitud 

sl.lluskaarega, va tegelikult raami tu pui tlengidega. Ukse

avad ~äri tatud laia ebisraamiga. U ed laiadest plsnkadest 

klll.aeabamlls tr • l oone uu.e a osa du ee rin raidki'YU 1807. 

eliel hoon o ol lm, rikkaliku profJ.leeringuga räastakar-

nii • Ehitusel u. duv akne... • o one, mille välisseinad 

k:rohvi ud, kaetud kõrge -kivikattega )OOlkelpkatuseg Se1-

B h lb • 
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7. XÕRGESSAARE- ISCOSA vabrikumõis ( Hohenholm-Yd.acosa). Land
stello. 

Lauka k/n, Hiiu.ma~ K akombinaat (Reigi kihelkond). 

Suur vabrikllhoonetekom leks, kuhu ku.tllus ka vabriku kon

torihoone. Ehitused suurtest lõhutud graniitplokkidest pUhta 

vuugiga müüritiseg lameda e viilka uatega. Ehitustöid alus

tati 19ll-1914.aas atel, hävis I aailmasõja päevil 1917.a. 

aasajal ula tusliku.l t rekonstrueeri tud ja laiendatud ke~akom

binaadiks. an d hoon d kaotanud algse 11 e. 

Külast tud vi~ati 1975.~ • 
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9 • .KÄRDLA D5ie (Kertelhof). Kõrvalmõis, kuulus Hiiu-Sllure
mõisa juurde· • 

Kärdla linn, eravald us ( Pühalepa kihelkond). 

Peahoone on olwld algselt ühekordne väike -ehitus, mis kaas

ajal ulatuslikult rekonetrueeritud idividuaalelamuks. Võib 

järeldada uues hoones sällunu põhjal, et ehitus omas kõrge 

sokliga keldrikorru.se, viilka wse ning kõrge tr ep iga avara 

klaasi tud palkoni esikiilj el. Võis pärineda nx saj. II poo

lest • 

Kõrvalhooneist alles Uks: algselt tõenäoliselt 2 korteriga 

tööliselamu (?). On paekivist kõrge kelpkatusega krohvi tud 

välisseintega ehi.tu.s, mille al€11& katusekate, Wlkaavasid 

kaasaegses laastukatu.ses arvestades, oli pilliroog. Ehitus 

nx saj. II poole iseloomga. Kaasajal m~andushoane, eeisund 

hea. 

Park puudub, vaid paar põlispuwi peahoone jWJ.res. 

Xiilastatud ja pildiatatud 1974. a. 
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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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11. LOJ mõis (Loj a). õrvalmõis, kutllus Hiiu-su.uremõisa 
juu.rde. 

Fühalep~:L k/n, 11 Rabu. .c;est·• kolhoos (Pü.h~epa kihelkond). 

Peahoone l1ävinu.d. Säilun.ud ·aia lai mantelkorsten nil.l.g . 
VWldameudivare, millelit järeldub, e·~ hoone oli vaiksem iihe-

kordne puithoone. 

Kõrv · lhooned kõik hävinud, vundamendiriismeist järeldub, et 

mõäi omas iisna pika maakivist lauda. .AJ.J.es vaid väga lai maa 

kiviraketega kaev lauda kohal. 

Park oosnea vaid äheatest lehtpuudest peahoonet ambritse

nud aia ü.mber. oht maha jäetud. 

Kiil.astatud ja pildiatatud 1975. a. 
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12. LAUKA mõis (Lauck). Kõrvalmõis, kuulus Kõrgeesaare mõisa 
juurde. 

Lau.k.a Jr/n, Kõrgessaar .kolhoos (Reigi kihelkond). 

Peahoone hävinud, alles rohtunud vare, millest ei osutu. roh

kemat järeldada kui et hoone oli väheldaste gabarii tidega 

ehitus. 

Kõrvalhooned valdavalt hävinud, alles: 

,ä! (?) - lihtne väike paekivihoone krohvi tud välisseintega 

ning algselt poolkelpkatuse ga, mille kelbal tagasihoidlik 

karniis. Pool hoonet tänapäeval katuse all. Pärineb tõenäo-

11sel.t nx saj. I poolest. 

VaJ.i sej amaj a (?) on väga huvitav väike ü.hekordne pui thoone. 

Ehitus on rõhtpalkseintega, kaasaegse laudvooderdusega, väga 

kõrge kelpkatusega (tänapäevase eternii katte ga). Räästakar

ni1s1ks lihtne tuulekast. Ehituse ühel poolel võimas mantel

korsten, mille katusepeaine osa huVitavate kar.niisidega. Väik 

sed aknad kahepoolega, 6 ru.uduga, kuid kogu ava pea ruudu.k.uju 

line. .Akende nurkrauad baroksed, omavad laiu. lih said Piirde

laudu. Hoone kerut eljel valgmikuga uks. Ehitust VCSib dateeri-

da XVIII saj. III v eran iga, on iseloo 

takse korterina, seisund rahuldav. 

t barokne. Kasuta-

Park oli algselt ilmselt lihtsa, regulaarse kujundusega esi-, ..... -
väljakuga, mis ääristatud puudereaga. Parki suundus peahoone 

keskteljele orienteeritud pikk puiestee. Peahoone taga väike 

rü.hm hilisemaid vabalt istutatud lehtpuid, lehiseid on samuti 

hiljem istutatud suure vaba rühmana mõisast kuni o,4 km, al

l e alguoeose. Kaasajal mahajäet11d. seisundis. 

Kü.laatatud viimati 1974.a., pildiatatud 1972.a. 
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13. 0 AKIJ mõis (Orjack). Kõrvalmõis, kuu.lua Emmaste maisa 
juurde. 

Käina .k/n, "Sõpruse" kolhoos (Käina kihelkond ). 

Peahoone .hävinud, säilunud vaid osa kogu hoonealust täi~ud 

ristvõlvidega kaetud keldrikorrusest. Rusudest järe1dub. et 

tegemist oli kitsa, kuid kü.llalt pika ühekordse kivihoonega, 

mis omas kahele korstnale koondatud kü ttekollete gruppi. Ka

tus oli kaetud S-kiviga. 

KõrvaJ.:hooneist säilunud üksikud tugevalt ümberehitatud kujul 

kas kodanlikul perioodil asundustalu majandushooneiks või 

kaasajal. Olulisemad on: 

Ait-kuivati - võimas paekivist krchvitud välissteintaga ehi

tus, mille kuivatipoolne osa omab kaks korE:ust. See osa ka 

aidakorpusest kitsam. Omab algse iilkatuse (tänapäeval kat

teks et erni it). 0 taavi Uus sä.Uunud jälgi korrust eraJ.d ava 

vahevöö-taolisest kujundiat. Omab võimsa neljakandilise pae

ki vikor stna. Il.msel t XIX saj. II poole al.gu.sest pärinev hoo

ne. Kastl tatakae klli atina. 

Laudad on rida pikki ja madalaid paekivist ja sllllrtest lõhku 
-

mata maakividest väliskrohvita hoane1 rookatuste all. ~ga-

val t ümberehi tastega mo onu tatu.d 7 kuid näivad ku.ul.uvat XDX 

saj. lõppu. 

~ väga väike, moodustades vabalt Paigutatad lehtpuugruppi 
-

d est (sa~, vaher) poolringi peahoone ü.mbcr. Selle esikü.lg 

oli u.le väiktJse väljaku. avatud vanalo maan eele ja merele. 

Pe si"' eh)õttu äär1stavad V~Ba huvita "d väravad: kaks kõrget 

( ktmi 4 m) nelj atahulist paekivieammast, mis kaetud kolmnurk 

viiludega viru us ega. Viilukolnnu:rg~ omavad rikkalilm 

pro:fileerin€;llga karniioi.. Ehieviilust mõnevõrra madalamal 

limbri taevad ttüpa samalaada prof'ileeringuga ehisvöö. Tulpa

des kõrge ü.markaarelise ke.arsillusega j alakäijate läbikäieud 
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mille paleatik laieneb maanteepoolsel kUljel. Võivad pärine

da nx Saj. II veerandis • Värava ulpade seisund rahuldav. 

Park täiesti .metsistu...'Vlud, maha jäetud. 

Külaatatud viimati l974.a., pildiatatud 1972.a. 
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1; . ~AKU-KURISTE mõis (Orjak- urriate). Landstelle • 

· ina k/n, 11 hendus" kolhoos (Käin kihelkond). 

Kõik hooned hävinud, peahoone kohta tähistab madal 

vundamendiase, millest järeldub, et ehitu.s võis olla väike 

pui thoone. 

Park pu.udus, ü.ksikud pCSlispuud peahoone läheduses. 

XU.laotatc.d ja pildiotatu.d 1972. a • 
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15. PA TSI mõio (Paxdas). Kõrv"" õi, kuulus Hiiu-Sn:Uremõis 
juurde. 

P"ühaJ.epa lr/n, kolhoos "Rahu Eest n ( Pühalepa kihelkond). 

Peahoone on ühekordne p~ithoone, kaetud viilkatusega, mis 

kaasajal omab eter~tk~tte. Boone keskteljel, maanteele 

suunatud ~assaadil väike kolmnurkV11luga väljaehi tis esikun 

peaukse ees, hoovikü.ljel vaid varikatus ja. kõrge trepp. Sei 

nad vooderdatud võrdlemisi saurte akende kõrguseni pastlaad

voodriga, kõrgemal horisan aalla.udistus. Räästajoonel ja 

otsaseintea viil.ukolmnarga 11 jookseb lihtne, tuu.leka.sti

taoline karniis. 

oonet võib luged~ XIX saj. lõpu ehituaeks. Kasutatakse 

ela.muna, seisund hea. 

!õrval.hooneiat alles kas varemeis või ümbez•ehitatud kuju.l 

rida ehitusi avara ristktili~~ujulise välja külgedel. 

Teenijatema.ja (?) -väiksem iihekordne kivihoone väga hästi 

tasakaalustatud proportsioonides. Aknad rceglipärase rütmiga 

Ehi tui;) kae ~ud S-kivik~ttel poolitel katLl , kusjuures kelba 

kolmnurea. al.l aikneb lakka valgustav Viii:\te, pea ruudukuju

J.ine cken. Ka peaust äär1stavad 2 k1 tsast akent. On ilmselt 

XIX saj. I poole lÕi keskpaiga ehitus.. Pool hoonest sisse 

l neenud, teino pool mL~a jäetud. 

Laud~ on oodustunud väikse hoonetegr~pi, kus domineerib 
-.. ik hekivi t laudul oonc, k .. tud viilkatttsega. 

Tu.lllik põllu.l varemeis. Oli lihtne, kooniline hollandi tuul 

Park vaike, ainult peahoone ü.m'ber, erilise kujunduseta Vaba 

planeering, liikidast saar, kask, vru1er. 

Pargi äärel, vana maantee kal.dal lõhutud graniidirahnul 

tekst: "Kaks ene soldatit .Akmolini maalt. Langenad 7.20.0kt 
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1917. ", mis tähistab saksa keisri okupatsioonivägede poolt 

hukatud vene sõduri te langemiskohta. 

Klilastatud ja pildietatud l974.a • 



is .. oo e a1klil • 

ar s1 i • 1 j 



• 

• 

.16. ~!LKASTE mõis (Putkae). Rüütlimõie • 

Käina lr/n, Pu.tkaste sovhoos (Käina kihelkond). 

Peahoo~ on suur ahekordne kivihoone, omab hoone otstel toad 

lcltakorrusel, mille trepikä~kn valgustab algselt peaukse ko

hal katusest välj au.latuv segmentaken. Kaaaaj al kogu lakakor

rus rekonstrueeritud korteriteks ning akendereaga ehituse 

ilme rikutud mõle.mis 1'assaadis. Põhikorpusele, mis pärineb 

XIX saj. II veerandi algupoolelt, liidetud XIX saj. II poole 

al.guses madal. tiibhoone, mis seotud põhihoonega tagakü.lj el 

vaid tihe nur ga ga • 

Hoone põhikorpus omab kogu •.ll.atuaes kõrge soklikorruse, 

millesse lõikub esifassaadi keskteljal väga kõrge peaaks. 

Soklikorruse aknad ruudukujulised, soklikorruse seinapind 

rusteeri tud ktilgrisaliitide ulatuses nii esi kui tagakiiljel. 

Esi:fassaedil väga tagasihoidlikult eenduvad kesk- ja kü.lgri

saliidid, tagafassaadil eenduvad vaid külgrisaliidid. Sekli

korrust põhikorrusest eraldab esifa.s aadil profileeritu.d een 

duv karniis, mis ko:tkestatlld peaulteega. arniis ku1geb ka 

hoone kU.l.gedel. ja ta akülj 1 vai risalii ide ulatuses. Põhi 

korrus on kõrge, omab kitsuid tahepoolega kõrgeid aknaid 

(8 ruutu.), .mis paiknevad siimmeetrilieel.t, akende puudumisel 

(otsafassaadides) asendab neid petik. Külgriealiitide akende 

kohal, samuti otsafassaadi tendel, peaul~sel esikü.ljel ja ..., 

lahtise rõdu uksel tagakü.lj el olid algselt tu.geval. t e end uvad 

laiad profileeritud ehisfrontoonid, tänapäeval säilunUd vaid 

ni.m.etatud välisu.stel. eau.ks o · b laia ... epi, ust äär1stavad 

l.ihtsad kepi eelidaga pilt st id ning ehiefrontooni kohal pall 

neb kaunis segmen taken. ks omas algee1 t ka va:Lgmiku. Hoone 
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sokl1korrusele pääseb ka parempoolsest otsa~assaBdist, kus 

p ai.knevod v·, evöö 1 kaks 1 a enduva raamiga U..mb:r'i tsetu.d 

ust, lll~lt deko:r.'eeritnd :frontooniga. 

Hoone seinapinna lõpetab J.aia horisontaalse vööna piki 

kõiki ~assaade kulgev :friisilaadne profileeritud ehis~öö, 

mis lõpeb laia, orofile~ritud räästakarniisiga. Samalaadse 

tu.geval t eendu:va ja rikkaliku. profileeringu.ga on ka kiilgri

m:üii ide madalata kolmnurkviilude karniis hoone eaifassa.a.-

dil (puuduvad tagakQljel) ning hoone otsafassaadi poolkelp

katuse all. Lakka valgustasid otsfassaadides kahel pool laks 

tubade aknaid 2 ümarakcnt. ~ ehitust katab võrdlemisi 

~ame, algselt S-kivikattega, kaasajal eterniitkattega pool

kelp} a·tas, mida kroonisid 4 tugevat korster.:.t (tänapäeval 

lisandunud uus~). Hoone tagakü1jel asub ooklikorruse kõrgune 

lai lahtine a.Zuurse metallrinna tisega rõdu., millelt laekub 

parki väga ~ai kivi repp. 

Juurdeehitan peakorpuse tagaküljel on tagaa~oidlikuma 

kujundusega, kuigi sokli- je põhikorruse kõr~sega, samuti 

aknaavadega.kordab peokorpust. Omab otsafassaad1l madala 

kolmnurkvi.ilu, millesse lõikuvad kaks omalaadeet katusealtent 

poolkorru.at valguatavat ruudu.kuj ul.ist akent. Bäästakorniis 

analoogiline põhikorpu.sega, :friisiväli puudub. 

Tervikuna on eahoone väga ilmekas tasakaalu.statud pro

PQitsioonidegn bilisklassitsiatlik P~itus. Hoones asub Put

kuste aovho si keskus. Seisund hea. 

JfQ.~aJ..hoon id väga arvukalt, osa neist grupperunu.d ansamb

lilj.se paigu tu.sega e~i UJ.j aku iibele klilj ele, osa hajali par

i äärel. Pooled säilunud võrdlemisi hästi, väheste ämber-

ehituetega, osa varem is või moonutatud. Tähtsamad on: 
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hoone-te rida, r-lis koosneb taJ.liat (?), valitsejamajas·t ja 

aidest. 

Ait ja tall (?) samalaadse lahenduse ga: pikad, masai:brsed 

hooned, mille keskosa esifassaadil siin pikalt taandub, moo 

duate.des kõrge, ü.mara, arkuadiga kaaristu (mõlemil hoonel 

7 kaarava) nelj atahulistel lihtsatel sammas tel. Hoonete sei 

nad viimistletud krohviga. Omavad laiu poolkelpkatuaeid, 

mj.a rääata ise&oomu. arvestades olid al.gsel t kaetUd k.ivikat

tega, tänapäeval eterniidiga. Esi- ja otsafassaadide räästa

karniis laia ja rikka pro.file eringuga. 

Ya.J.i tsejam. ja (?) aou.b kahe eelnimetatud hoone vahel samal 
-

f'ass .. ,anijoonel. Kõiki hoonei.d seob tagafass ... adi joonel kul-

gev mtlü.r. Algne velitsejamaja on ol.nu.d ühekordne k1Vif'..hi tua 

ning l õix kol.m hoonet võivad olla üheaegsed peahoone ga, s.o. 

XIX saj. keskelt või lõpupoolelt. 

Valitsejamajale peale ehitat~ teine korrus l896.a. 

(dateering raidkivil), millega ans ~blit rikutud. Pealis

ehitus on lameda viilka tuaega, tr pikäie.u ja kinnj.se klaasi

tud. rõduga hoone otsal. Seinad vooderdatud .Piistl.audvood.riga 

kuni akende kõreu.senj., kõr emal - horisontaaJ.lau.dietuaega. 

~igi koJ.me hoone sol.sund hea. 

Laudad ast.lVad kir j eld atu.d hooneterühma taga, ku.hu viib kfll· 
_...., . -
ja ·ünav. Laudad paiknesid ruudukuju.J.ise 1oovi ü.rriber, osa ehi 

tusi "lmaed aamaaeesed aida jt., ükt; laudahoone aga ltindles

ti vanem - pikk, krohviga viim~atletud hoone kelpkatuaega~ 

..aillf.l vaatnm~ta kaasaegsel e et erni it- ja laastukatusele 

säilunud algsed, rooka tuseaeBsed unkaavad. Lautade seisund 

halb Või x-ah1lld av. 
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Kütin (?} - tahuma ta Itaaki vist laotud müür ide ga ehi tlls, mis 

kaetud kelpkatusega. Iseloomulik on välisviimistlus - üksi

kud .ld.vipinnad u.l.etu.vad krohvi alt välja. Hijb XIX saj. IV 

eerandi hituaena. 

Reinakü.ün. - su.ur kõrge Plli tsõrestikhoone, vooderdatud pü.st-

laud oodriga, kaetud vii tuaega ( ka.asaj al eternii t). Küüni 

kü.lgedele liituvad ka · Ctadf.'l~at, kaidkatusega kuuri. Ehi tis 

näib piirinevat XX sej.. ~~eusest. Laeu:aemas. 

ednikumaja on mõne õrra ebamäarase ilmega ( iimber hi tuste 

tõttu) kahekordna puithoone, mis oma ilmelt ja viiffiint~usclt 

(viilkntus, rõht- ja Püstlaudiatusega viimistlus jne.) näib 

srun oc,nD v i s jw.aJa p al.isehitusega, a.o. llX saj. lõpp. 

;;;:;:.::..;..::;..;o,;;;-...;::-.:.;;;;;:;;. mõisaat kup.i. 300 m on väga pikk ja .madala sein~ 

ga, kuid ii ne kõrge k tusega kiviebitus, mis omab krohvi tud 

väJ.isseinu, unk.aa adega kelpkatust (kaasajal pillirookate 

asenda ud e ernii i ) ning lmivati vent"ilatsiooni torni tuu

lelipu.kesega 1914. a-o"t. Hoone i- -võib kuulu.da XIX saj. algu. 

s sse. Sei und rahuld ·• 

XQ;k mitQeosaline. Peahoone peauksele orimteeritud pea·ee, 

ille ühele küljele jääb tih dam vab~cujulise istatasviisiga 

uiotu, ~eiselc külj le väheste puu ega tiik, mille veepaeg-

l s 11 eegelä.uv väljaku kU ga raamivate hoone·te kaa.ristud. 

Liit-id kodumai ed lehtpWld ( vahe:r:, saar, tamm). Peahoone ·ta

väga u ju avar aed, mis .. äris a ad puu.dereaga või vaba 

de uudegru.p idega, s ühel -al.jel mooou.a vad väikese vaoa-

kuju.ndasliku. ~>e.rgi.osa. 

Esiv~l·ak heas sei~undia, aed ja puistud aia piirides 

r~ ~uldav~ seisundis~ 

Viimati külaatatud l974.a., pildiatatud 1972.a. 
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17. l?thiALEPA Jlastor~at ( Plihalep). Kirikwnõis. 

Pü.halepa k/n, Pu. tkaste sovhoos ( Pühalepa kibelkond). 

Ei ole külastatud. 
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al4avalt 

t , 

-=....---~-..= (?) - PSik IUl4tarCIJILe lih'tlle lti'Y·~-.. iil-
p ( ... __ ,_.,. -..el ... 

·~n&J.:141p). 't 

4a ll.X aaJ II t. 

pDaa lt1 t b' 

1 p w.~t]u1r~•·li&lle&l.. a~ .. ..-

• ..-...-a XIX bebl.t ---·-" t a'M~&a • 
bb ... tld.tu. 

........... ~ .... alt (5 ) --al. lt .... 

~ ............ pl.alleeriap .., ....... -...te Jalalt 

alda t:lheda Jr.:kpal~a taleep.. l.l.Jak cm rizl&, 

peahoone 'tapk:l11J el .,. ed älJakal:l aktaen teez'11ia4 ...... :..-

m te arh1 telt1Ra:r sel t tr te pQUd ega, 'U.ike. a.o 
t1c1 t p8ögl p ebiae o.ra, ahezt, ho-11ku~-

h1a • Ule~ääv lehtPWlPuistll saarte, tUIIIl , ah "tratega. 

0 a parg:lat k~undatud parg11l.Ml1 eks vll~a,p a1alta. 

Eraldiaeiae..- pargitukk maanteel, ll1s od11atae pa;rgi-

aetaataol1se liht a pu1stu.. 

18Wld halb, park täiesti aetsiatlmad., ltaeu.tamata. 

Xl1lastatwl ~a pildiatatud 1972.a. 



• 

.. 



• 

22. ~IV ALLA mõis ( illiwal.la). Kõrval.mõis, kwllub Riiu

Suuremõisa juurde. 

Pühalepa lr/n, "Rahu Eest" kolhoos ( Pühalepa kihelkond 

Peahoone on hävinud, tema kohale ehitatu.d asundustalu. 

Kõrva~neist alles väike, ümberehitatud paekivi st, krahvi

tud välisseintaga ~ teeristil. 

~ puudub, on väheseid põlispuid kunagise ehisaia piires. 

Külastatud ja pildiatatud 1975.a . 
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