.1 6. ~!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. Seklikorrust põhikorrusest eraldab esifa.s aadil profileeritu.d een
duv karniis, mis ko:tkestatlld peaulteega.
hoone kU.l.gedel. ja ta akülj 1 vai

arniis ku1geb ka

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

p ai.knevod v·, evöö
lll~lt

ust,

1 kaks 1

a

otsa~assaBdist,

kus

enduva raamiga U..mb:r'i tsetu.d

deko:r.'eeritnd :frontooniga.

Hoone seinapinna lõpetab J.aia horisontaalse vööna piki
kõiki

~assaade

mis lõpeb laia,

kulgev :friisilaadne profileeritud
orofile~ritud

ehis~öö,

räästakarniisiga. Samalaadse

tu.geval t eendu:va ja rikkaliku. profileeringu.ga on ka kiilgrim: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.
~ame,

~

ehitust katab võrdlemisi

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
i

e~i

UJ.j aku

iibele klilj ele, osa hajali par-

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~

(dateering raidkivil), millega ans

teine korrus l896.a.
~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
~igi

- horisontaaJ.lau.dietuaega.

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
..aillf.l

vaatnm ~ ta

viim~atletud

hoone

kelpkatuaega~

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 - üksikud .ld.vipinnad u.l.etu.vad krohvi alt välja.
eerandi

Hijb XIX saj. IV

hituaena.

Reinakü.ün. - su.ur kõrge Plli tsõrestikhoone, vooderdatud pü.stlaud oodriga, kaetud vii
kü.lgedele liituvad ka ·

näib piirinevat XX sej..

tuaega ( ka.asaj al eternii t). Küüni
Ctadf.'l~at,

~~eusest.

kaidkatusega kuuri. Ehi tis

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

;;;:;:.::..;..::;..;o,;;;-...;::-.:.;;;;;:;;.

s jw.aJa p al.isehitusega, a.o. llX saj. lõpp.

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-

s sse. Sei und rahuld

-võib kuulu.da XIX saj. algu.

·•

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

ille ühele küljele jääb tih dam

uiotu,
l

s

~eiselc

11 eegelä.uv

vab~cujulise

istatasviisiga

külj le väheste puu ega tiik, mille veepaegväljaku kU ga raamivate hoone·te kaa.ristud.

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

väga
de

u

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

uudegru.p idega,

kuju.ndasliku.

vad väikese vaoa-

~>e.rgi.osa.

Esiv~l·ak
r~ ~uldav~

s ühel -al.jel mooou.a

heas

sei~undia,

aed ja puistud aia piirides

seisundis~
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